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Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы торак пунктлары 

ҿстендҽ авиация эшлҽре, парашюттан 

сикерү, һава судноларының 

демонстрацион очышлары, пилотсыз 

очу аппаратларының очышлары, 

бҽйлҽп куела торган аэростатларны 

күтҽрү, шулай ук алар хакында 

белешмҽлҽр аэронавигация 

мҽгълүматлары документларында 

күрсҽтелмҽгҽн Татарстан Республикасы 

Питрҽч муниципаль районы торак 

пунктлары чиклҽрендҽ урнашкан 

мҽйданчыкларга тҿшү (очып китү) ҿчен 

рҿхсҽт бирү буенча муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең административ 

регламентын раслау турында 

 

 

 

 «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 

Федераль закон нормаларына туры китерү максатларында административ 

регламентка үзгҽрешлҽр кертү зарурлыгына бҽйле рҽвештҽ, күпфункцияле 

үзҽклҽрдҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү мҿмкинлеген мҿрҽҗҽгать 

итүче бердҽм гариза бирү юлы белҽн беркетү ҿлешендҽ, 2017 елның 29 

декабрендҽге 479-ФЗ номерлы Федераль законы нигезендҽ Татарстан 

Республикасы Питрҽч муниципаль районы башкарма комитеты карар бирҽ: 

 1. Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районының 2017 елның 

17 октябрендҽге 1455 номерлы карары белҽн расланган Татарстан 

Республикасы Питрҽч муниципаль районының халык пунктлары чиклҽрендҽ 

урнашкан мҽйданчыкларга авиация эшлҽре, парашюттан сикерү, һава 



судноларының демонстрацион очышлары, пилотсыз очу аппаратларының 

очышлары, бҽйлҽп куела торган аэростатларны күтҽрү, шулай ук алар хакында 

белешмҽлҽр аэронавигация мҽгълүматлары документларында күрсҽтелмҽгҽн 

Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы торак пунктлары 

чиклҽрендҽ урнашкан мҽйданчыкларга тҿшү (очып китү) ҿчен рҿхсҽт бирү 

буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламентына түбҽндҽге 

үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

 1.1 3 пунктның 5.1 ҿлешендҽ «каралмаган документлар» сүзлҽрен 

«документлар яисҽ мҽгълүмат бирү яисҽ гамҽлгҽ ашыру каралган булмаган 

гамҽллҽрне башкару» сүзлҽренҽ алмаштырырга; 

 1.2 5 ҿлешен яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

 5.  «Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче 

органның, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, яисҽ 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, я дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүче органның, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк 

хезмҽткҽре, шулай ук «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру 

турында» Федераль законның 16 статьясындагы 1 бүлегендҽ каралган 

оешмаларның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр 

(судтан тыш) шикаять бирү предметы» 

 1.3 5.2 ҿлешнең 5 пунктын яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

 5.2.шикаять язмача кҽгазьдҽ, электрон формада дҽүлҽт хезмҽтен 

күрсҽтүче органга, яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күпфункцияле 

үзҽккҽ яисҽ күп функцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба-күпфункцияле 

үзҽкне гамҽлгҽ куючы) гавами - хокукый берҽмлекнең тиешле дҽүлҽт 

хакимияте органына (җирле үзидарҽ органына), шулай ук Федераль законның 

1_1 статьясында каралган оешмаларга тапшырыла. Дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүче 

орган җитҽкчесенең яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның карарларына 

һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр югары органга (Аның 

булган очракта) йҽ аның булмаганда, турыдан-туры дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүче 

орган җитҽкчесе яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесе 

тарафыннан карала. Күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр шушы күпфункцияле үзҽк 

җитҽкчесенҽ тапшырыла. Күп функцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр шушы күпфункцияле үзҽк 

җитҽкчесенҽ тапшырыла. Күп функцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 

(гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ 

Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле 

вазыйфаи затка тапшырыла. Оешмалар хезмҽткҽрлҽренең Федераль законның 

16 статьясындагы 1_1 ҿлешендҽ каралган карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ тапшырыла». 

 2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының 

рҽсми порталында (http://pravo.tatarstan.ru) һҽм Питрҽч муниципаль районының 

рҽсми сайтында (http://pestreci.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга. 

 3. Ҽлеге карар басылып чыккан (халыкка җиткерелгҽн) мизгелдҽн үз 

кҿченҽ керҽ. 

 4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотам                                                        

http://pravo.tatarstan.ru/
http://pestreci.tatarstan.ru/


 

 

 

 

Питрҽч муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитҽкчесе  

вазыйфаларын башкаручы                                                                     Э. А. Штейн 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы торак пунктлары 

өстендә авиация эшләре, парашюттан сикерү, һава судноларының 

демонстрацион очышлары, пилотсыз очу аппаратларының очышлары, 



бәйләп куела торган аэростатларны күтәрү, шулай ук алар хакында 

белешмәләр аэронавигация мәгълүматлары документларында 

күрсәтелмәгән Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

торак пунктлары чикләрендә урнашкан мәйданчыкларга төшү (очып 

китү) өчен рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең  

административ регламенты 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы торак 

пунктлары ҿстендҽ авиация эшлҽре, парашюттан сикерү, һава судноларының 

демонстрацион очышлары, пилотсыз очу аппаратларының очышлары, бҽйлҽп 

куела торган аэростатларны күтҽрү, шулай ук алар хакында белешмҽлҽр 

аэронавигация мҽгълүматлары документларында күрсҽтелмҽгҽн Татарстан 

Республикасы Питрҽч муниципаль районы торак пунктлары чиклҽрендҽ 

урнашкан мҽйданчыкларга тҿшү (очып китү) ҿчен рҿхсҽт бирү буенча 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламенты (алга таба – 

Регламент, муниципаль хезмҽт) муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандартын һҽм 

тҽртибен билгели. 

1.2. Муниципаль хезмҽттҽн файдаланучылар: билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һава 

киңлегеннҽн файдалану буенча эшчҽнлеклҽрен гамҽлгҽ ашыру хокукы бирелгҽн 

физик һҽм юридик затлар (дҽүлҽт хакимияте органнарыннан тыш)  (һава 

киңлегеннҽн файдаланучылар) (алга таба – гариза бирүче). 

1.3.  Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль 

районы Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан 

күрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽтне башкаручы - Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы Башкарма комитетының тҿзелеш, архитектура һҽм торак-

коммуналь хуҗалык бүлеге (алга таба - Бүлек).  

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, 

Питрҽч районы, Совет ур., 18 йорт. 

Идарҽнең урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Питрҽч районы, 

Совет ур., 18 йорт. 

Эш графигы: 

дүшҽмбе – җомга: 8.00 дҽн 17.00 сҽгатькҽ кадҽр; 

шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре; 

Ял итү һҽм туклану ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе 

кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ. 

Башкарма комитетның белешмҽ телефоннары: 8(843673)-08-90. 

Башкарма комитетка керү шҽхесне таныклаучы документ һҽм пропуск 

буенча гамҽлгҽ ашырыла. 

1.3.2. Татарстан Республикасы Яр Чаллы шҽһҽре муниципаль 

берҽмлегенең «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге (алга 

таба – «Интернет» челтҽре) рҽсми сайтының адресы – 

http://www.pestreci.tatarstan.ru (алга таба – районның рҽсми сайты).  

1.3.3. Муниципаль хезмҽт турында мҽгълүматны түбҽндҽгечҽ алырга 

мҿмкин: 

http://www.pestreci.tatarstan.ru/


1) гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен, Башкарма комитет бүлмҽлҽрендҽ 

урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүматны үз 

эченҽ алган мҽгълүмат стендлары аша.  Мҽгълүмат стендларында урнаштырыла 

торган мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 

пунктларындагы (пунктчаларындагы) муниципаль хезмҽт турындагы 

мҽгълүматны үз эченҽ ала;  

2) «Интернет» челтҽрендҽ шҽһҽрнең рҽсми сайты 

http://www.pestreci.tatarstan.ru аша; 

3) Бердҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталы) 

http://www.gosuslugi.ru  аша; 

4) Татарстан Республикасы Бердҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

порталы) http://uslugi.tatarstan.ru  аша; 

5) Башкарма комитетта (Бүлектҽ): 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – шҽхсҽн яки телефон аша; 

язмача (шул исҽптҽн электрон документ рҽвешендҽ) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ 

– почта аша кҽгазьдҽ, электрон почта аша электрон рҽвештҽ электрон почта 

аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Бүлек 

белгече тарафыннан районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр белҽн 

эшлҽү ҿчен Башкарма комитет бүлмҽлҽрендҽге мҽгълүмат стендларында 

урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла:  

- Россия Федерациясенең Һава кодексы (19.03.1997 ел, № 60-ФЗ (Россия 

Федерациясе законнары җыелышы, 24.03.1997, № 12, 1383 статья) (алга таба-

Һава кодексы); 

- "Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында" 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль закон (Россия 

Федерациясе законнары җыелышы, 06.10.2003, № 40, 3822 статья); 

- "Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында" 

27.07.2010 елдагы 210-ФЗ номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе 

законнары җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 статья) (алга таба-210-ФЗ 

номерлы Федераль закон); 

- Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 11.03.2010 ел, № 138 карары (Россия 

Федерациясе законнары җыелышы, 05.04.2010, № 14, 1649 статья) (алга таба - 

РФ Хҿкүмҽтенең 11.03.2010 ел, № 138 карары); 

  - Россия Федерациясе транспорт Министрлыгының "Россия 

Федерациясенең Һава киңлеген планлаштыру һҽм файдалану "федераль 

авиация кагыйдҽлҽрен раслау турында" 16.01.2012 ел, № 6 боерыгы 

("Российская газета", № 73, 04.04.2012); 

-Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының "тыелган зоналарны 

билгелҽү турында" 2016 елның 9 мартындагы 48 номерлы боерыгы (Россиянең 

Юстиция министрлыгында 2016 елның 11 апрелендҽге 41762 номерлы 

теркҽлгҽн); 

- «Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 2004 елның 28 

июлендҽге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба-45-ТРЗ 

http://www.pestreci.tatarstan.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.tatarstan.ru/


номерлы Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, №155-

156, 03.08.2004); 

- «Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте башкарма органнары 

тарафыннан дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтүнең административ регламентларын 

эшлҽү һҽм раслау тҽртибен раслау һҽм Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының аерым карарларына үзгҽрешлҽр кертү турында» 2010 елның 2 

ноябрендҽге 880 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

карары (алга таба – ТР Министрлар Кабинетының 880 номерлы карары) 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һҽм боерыклары 

һҽм республика башкарма хакимият органнары норматив актлары җыентыгы, 

08.12.2010, № 46); 

- Питрҽч муниципаль районы Советының 2015 елның 21.05 № 14/235 

карары белҽн расланган Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы 

Уставы  (алга таба-Устав); 

- Питрҽч муниципаль районы Советының 11.04.2014 ел, № 163 карары 

белҽн расланган Питрҽч муниципаль районы башкарма комитеты турында 

нигезлҽмҽ (алга таба – ИК турында Нигезлҽмҽ); 

- Питрҽч муниципаль районы Советының 2006 елның 28 гыйнварындагы 

34 номерлы карары белҽн расланган бүлек турында нигезлҽмҽ (алга таба-бүлек 

турында Нигезлҽмҽ);); 

-Башкарма комитет җитҽкчесенең 2006 елның 29 декабрендҽге 43 – л 

номерлы боерыклары белҽн расланган Башкарма комитетның эчке хезмҽт 

тҽртибе кагыйдҽлҽре (алга таба-кагыйдҽлҽр). 

1.5 Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

а) авиация эшлҽре - авыл хуҗалыгында, тҿзелештҽ, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне 

саклау, медицина ярдҽме күрсҽтү һҽм гражданнар авиациясе ҿлкҽсендҽ 

вҽкалҽтле орган тарафыннан билгелҽнҽ торган башка максатларга граждан һава 

суднолары очышларыннан файдаланып башкарыла торган эшлҽр; 

б) аэростат-аэростат-аэростатик яки бер үк вакытта аэростатик һҽм 

аэродинамик принципларга нигезлҽнгҽн очу аппараты; 

в) пилотсыз очу аппараты - бортта пилотсыз очыш ясаучы һҽм очышта 

автомат рҽвештҽ идарҽ итүче оператор тарафыннан идарҽ итү пунктыннан яки 

ҽлеге ысулларны бергҽ кушып идарҽ итүче очу аппараты; 

г) техник хата - муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан 

кертелгҽн һҽм документка (муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе) кертелгҽн 

белешмҽлҽрнең, мҽгълүматлар нигезендҽ белешмҽлҽр кертелгҽн 

документлардагы мҽгълүматның тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн хата (описка, 

басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата). 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба 

- гариза) астында муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында запрос аңлашыла (210-

ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 пункты). Запрос стандарт 

бланкта тутырыла (№1 кушымта).  

 



2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандарты 

 

Муниципаль хезмәт 

күрсәтү стандартына таләпнең 

исеме 

Стандартка карата таләпнең эчтәлеге 

Муниципаль 

хезмәтне яки таләпне 

билгеләүче норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмҽтнең исеме Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль 

районы торак пунктлары ҿстендҽ авиация эшлҽре, 

парашюттан сикерү, һава судноларының 

демонстрацион очышлары, пилотсыз очу 

аппаратларының очышлары, бҽйлҽп куела торган 

аэростатларны күтҽрү, шулай ук алар хакында 

белешмҽлҽр аэронавигация мҽгълүматлары 

документларында күрсҽтелмҽгҽн Татарстан 

Республикасы Питрҽч муниципаль районы торак 

пунктлары чиклҽрендҽ урнашкан мҽйданчыкларга 

тҿшү (очып китү) ҿчен рҿхсҽт бирү  

210-ФЗ номерлы Федераль 

закон, Россия Федерациясе 

Хҿкүмҽтенең 11.03.2010 ел, 

№138 карары 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүче җирле 

үзидарҽнең башкарма-боеру 

органы исеме  

 

Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы 

Башкарма комитеты  

БК турында нигезлҽмҽ 

2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽсенең тасвирламасы 

1) авиация эшлҽрен, парашют сикерүлҽрен, һава 

судноларының демонстрацион очышларын, пилотсыз 

очу аппаратларының очышларын, бҽйле 

аэростатларны Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы торак пунктларыннан күтҽрү, 

аэронавигация мҽгълүматы документларында басылып 

чыкмаган мҽйданнарга утырту (очу) ҿчен рҿхсҽтнамҽ 

бирү (бирү); 2) Татарстан Республикасы Питрҽч 

 



муниципаль районы торак пунктлары чиклҽрендҽ 

урнашкан мҽйданнарга утырту (очу); 3) "Татарстан 

Республикасы Питрҽч муниципаль районы" 

муниципаль берҽмлегенең һҽм аның составындагы 

муниципаль берҽмлеклҽрнең территориялҽре чиклҽрен 

билгелҽү һҽм аларның статусы турында"); 

2) авиация эшлҽре, парашют сикерүлҽре, һава 

судноларының демонстрацион очышлары, пилотсыз 

очу аппаратлары, Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы торак пунктларыннан бҽйле 

аэростатларны күтҽрү, аэронавигация мҽгълүматы 

документларында басылып чыкмаган мҽйданнарга 

утырту (очу) турында белдерүнамҽ җибҽрү (бирү) (3 

нче кушымта). 

2.4. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең срогы 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты гаризаны 

теркҽгҽннҽн соң биш эш кҿне тҽшкил итҽ. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору 

каралмаган 

 

2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

ҿчен законнар яисҽ башка 

норматив хокукый актлар 

нигезендҽ кирҽкле 

документларның, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү 

ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган 

хезмҽт күрсҽтүлҽрнең тулы 

исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать 

1) ҽлеге Регламентка 1 нче кушымта нигезендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн кҽгазьдҽ муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү турында, һава судносының нинди булуы, 

авиация эшчҽнлеген башкару чоры һҽм урыны, дҽүлҽт 

(теркҽү) тану билгесе, завод номеры (булу) һҽм нинди 

булу-булмавын күрсҽтеп, кҽгазьдҽ, документ 

рҽвешендҽ Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында 

гариза; 

2) устав, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче булып юридик 

зат тора; 

3) гариза бирүченең шҽхесен таныклаучы 

Россия Федерациясенең   

Һава кодексы  



итүче тарафыннан алу ысуллары, 

шул исҽптҽн электрон формада, 

аларны тапшыру тҽртибе 

документ; 

4) мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиленең шҽхесен 

таныклаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче 

исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса); 

5) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ 

(ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ 

булса); 

6) үтҽү тҽртибе проекты (эшчҽнлек тҿре буенча): 

 авиация эшлҽрен башкару яисҽ очышлар 

җитештерү буенча җитҽкчелек бүлеге, үз эченҽ 

авиация эшлҽренең билгелҽнгҽн тҿрлҽрен башкару 

үзенчҽлеклҽрен ала; 

- һава судносы күтҽрелешлҽренең вакыты, 

урыны, биеклеге һҽм саны күрсҽтелгҽн 

парашютчыларны десантлау ; ; 

- бҽйле аэростатларның күтҽрелеш вакыты, 

урыны, биеклеге күрсҽтелгҽн; 

 һава судноларының демонстрацион очышларын 

җитештерү вакытында очу программасы; 

- вакыт, урын, үрлҽр күрсҽтеп, пилотсыз очу 

аппаратларының очуы ; ; 

 Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль 

районының торак пунктлары чиклҽрендҽ урнашкан 

мҽйданнарга һава судноларын утырту (очу) тҽртибе, 

алар турында белешмҽлҽр аэронавигация мҽгълүматы 

документларында басылып чыкмаган, күтҽрелеш 

(утырту) вакыты, урыны һҽм саны күрсҽтелгҽн); 

7) игълан ителгҽн авиация эшлҽрен башкаруга 

ҿченче зат белҽн килешү; 



8) авиация персоналы составына керүче һава 

судноларының күрсҽтелгҽн тҿрлҽрен очу һҽм техник 

эксплуатациялҽүгҽ кертелгҽн гражданнарның шҽхесен 

таныклаучы документлар күчермҽлҽре; 

9) очарга яраклылык (очышларга яраклылык 

турында таныклыклар) һҽм һава судносын Россия 

Федерациясе Граждан һава судларының дҽүлҽт 

реестрына кертү турында сертификат булу (очышларга 

яраклылык турында таныклыклар); 

10) Россия Федерациясе Эчке эшлҽр 

министрлыгының Татарстан Республикасы буенча 

белдермҽсе; 

11) Россия Федерациясе Милли гвардия 

гаскҽрлҽренең федераль хезмҽтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарҽсе белдерүе; 

12) Россия Федерациясе Федераль иминлек 

хезмҽтенең Татарстан Республикасы буенча идарҽсе 

белҽн килешү; 

13) "Һава хҽрҽкҽтен оештыру буенча дҽүлҽт 

корпорациясе"федераль дҽүлҽт унитар предприятиесе 

филиалы - Татарэронавигациясен хҽбҽр итү.  

Авиация эшчҽнлеген башкаруга рҿхсҽт алу ҿчен 

дҽүлҽт һҽм эксперименталь авиациягҽ караган 

мҿрҽҗҽгать итүчелҽр тарафыннан тапшырыла: 

- муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында документ 

формасында кҽгазьдҽ бирелҽ торган гариза (кушымта 

№ 1); 

- һава судносының эксплуатациялҽүгҽ 

яраклылыгын раслый торган документ (һава судносы 



формулярыннан эксплуатациялҽүгҽ яраклылык 

турындагы язма белҽн Ҿземтҽ); 

- гариза бирүче базасында парашют-десант 

хезмҽтен оештыру турында нигезлҽмҽ (килешү 

буенча); 

- бҽйле аэростатларның күтҽрелеш тҽртибе 

проекты, бҽйле аэростатларның күтҽрелү вакыты, 

урыны, биеклеге күрсҽтелгҽн. 

Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын 

гариза бирүче Башкарма комитетта шҽхси мҿрҽҗҽгать 

иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы 

Башкарма комитетның рҽсми сайтында 

урнаштырылган. 

Гариза һҽм кушып бирелҽ торган документлар 

мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҽгазьлҽрдҽ түбҽндҽге 

ысулларның берсе белҽн бирелергҽ мҿмкин 

(җибҽрелгҽн) : 

шҽхсҽн (гариза бирүче исеменнҽн ышанычнамҽ 

нигезендҽ эш итүче зат); 

заказлы почта аша тапшыру турында 

уведомление белҽн. 

Гариза һҽм документлар, шулай ук, мҿрҽҗҽгать 

итүче тарафыннан, кҿчҽйтелгҽн квалификацияле 

электрон имза белҽн, гомуми файдаланудагы 

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрлҽре, шул 

исҽптҽн «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽре аша, һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 

бердҽм порталы аша имзаланган электрон документ 

рҽвешендҽ тапшырылырга мҿмкин (җибҽрелҽ). 



Искҽрмҽ: ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн 

документлар, мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан, үтҽлешкҽ 

планлаштырылган авиация эшчҽнлеге тҿренҽ карап, 

расланган күчермҽлҽре (гаризалардан тыш) рҽвешендҽ 

тапшырыла. 

Күрсҽтелгҽн күчермҽлҽрдҽ Документлар 

мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан һҽр биттҽ тапшырыла: 

"верна күчермҽсе" тамгасы, расшифровка белҽн 

имза, мҿһер (юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр ҿчен) 

2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле 

үзидарҽ органнары һҽм башка 

оешмалар карамагында булган, 

шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче 

аларны, шул исҽптҽн электрон 

формада алу ысуллары, аларны 

бирү тҽртибе, дҽүлҽт органы, 

җирле үзидарҽ органы яисҽ ҽлеге 

документлар белҽн эш итүче 

оешма карамагында булган 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен 

норматив хокукый актлар 

нигезендҽ кирҽкле 

документларның тулы исемлеге 

  

2.7. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүче җирле үзидарҽ органы 

тарафыннан муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү ҿчен норматив хокукый 

актларда каралган очракларда 

килештерелгҽн дҽүлҽт 

Килештерү талҽп ителми 

 

- 



органнары, җирле үзидарҽ 

органнары һҽм аларның 

структур бүлекчҽлҽре Исемлеге 

2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

ҿчен кирҽкле документларны 

кабул итүдҽн баш тарту ҿчен 

нигезлҽрнең тулы исемлеге 

1) тиешле 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 тҿзҽтмҽлҽр, аларның 

эчтҽлеген бертҿсле аңлатырга мҿмкинлек бирми 

торган җитди зыяннар бар; 

4) тапшырылган документлар үз кҿчлҽрен 

югалттылар; 

5) тиешле органга документлар тапшыру 

 

2.9. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүне туктату яки 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн 

баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы 

исемлеге  

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору 

ҿчен нигезлҽр каралмаган. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен 

нигезлҽр; 

1) 2.8 пунктында күрсҽтелгҽн нигезлҽр. 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле 

документларны эшкҽртү процессында алар бүлек 

тарафыннан билгелҽнгҽн булса, ҽлеге Регламентның 2 

пунктында каралырга тиеш.; 

2) ҽлеге регламентның 2.5 пунктында 

күрсҽтелгҽн дҽүлҽт органнарының авиация эшлҽрен, 

парашют сикерүлҽрен, бҽйле аэростатларны Татарстан 

Республикасы Питрҽч муниципаль районы торак 

пунктларыннан күтҽрүне Килештерү нҽтиҗҽлҽре 

 



буенча тискҽре бҽялҽмҽлҽрен алу. 

2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

ҿчен алына торган дҽүлҽт 

пошлинасы һҽм башка түлҽү 

алуның тҽртибе, күлҽме һҽм 

нигезлҽре  

Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ.  

2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен 

түлҽү алуның тҽртибе, күлҽме һҽм 

нигезлҽре, андый түлҽү күлҽмен 

исҽплҽү методикасы турындагы 

мҽгълүматны да кертеп  

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп 

ителми. 

- 

2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

турында запрос биргҽндҽ һҽм 

андый хезмҽтлҽр күрсҽтү 

нҽтиҗҽсен алганда чиратта 

кҿтүнең максималь срогы 

Чират булганда муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн 

файдалануга гариза бирү – 15 минуттан да артык 

түгел. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда 

чиратта кҿтүнең максималь срогы 15 минуттан 

артырга тиеш түгел. 

 

2.13. Гариза бирүченең 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

турындагы запросын теркҽү 

срогы, шул исҽптҽн электрон 

рҽвештҽ 

Гариза кергҽн кҿннҽн башлап бер эш кҿне 

эчендҽ. 

 

2.14. Муниципаль хезмҽт 

күрсҽтелҽ торган биналарга, 

гариза бирүчелҽрне кабул итү, 

аларның кҿтеп тору урыннарына, 

шул исҽптҽн Россия 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгынга каршы 

система һҽм янгын сүндерү системасы, документлар 

тутыру ҿчен кирҽкле мебель, мҽгълүмат стендлары 

белҽн җиһазландырылган бина һҽм бүлмҽлҽрдҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

 



Федерациясенең инвалидларны 

социаль яклау турындагы 

законнары нигезендҽ күрсҽтелгҽн 

объектларның инвалидлар ҿчен 

керү мҿмкинлеген тҽэмин итүгҽ, 

андый хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе 

турындагы визуаль, текстлы һҽм 

мультимедия мҽгълүматын 

урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерүгҽ 

талҽплҽр 

Инвалидларга муниципаль хезмҽттҽн файдалану 

урынына тоткарлыксыз керҽ алу мҿмкинлеге тҽэмин 

ителҽ (биналарга уңайлы керү-чыгу һҽм аларда 

хҽрҽкҽтлҽнү). 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында визуаль, 

текстлы һҽм мультимедия мҽгълүматы гариза 

бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарга урнаштырыла, шул 

исҽптҽн мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн инвалидларны да 

истҽ тотып. 

2.15. Муниципаль хезмҽтнең 

һҽркем ала алырлык булуы һҽм 

сыйфат күрсҽткечлҽре, шул 

исҽптҽн муниципаль хезмҽт 

күрсҽткҽндҽ гариза бирүче белҽн 

вазыйфаи затларның үзара 

эшчҽнлеге саны һҽм аларның 

дҽвамлылыгы, муниципаль 

хезмҽтне дҽүлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча 

күпфункцияле үзҽктҽ,  дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү 

буенча күпфункцияле үзҽкнең 

читтҽге эш урыннарында алу 

мҿмкинлеге, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтү барышы турында 

мҽгълүмат алу мҿмкинлеге, шул 

исҽптҽн мҽгълүмати-

коммуникация технологиялҽрен 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең һҽркем ала 

алырлык булуы түбҽндҽгелҽр: 

бинаның җҽмҽгать транспортына якын булган 

зонада урнашуы; 

кирҽкле сандагы белгечлҽрнең, шулай ук гариза 

бирүчелҽрдҽн документлар кабул итү гамҽлгҽ 

ашырыла торган бүлмҽлҽрнең булуы; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең алымнары, 

тҽртибе һҽм сроклары турында тулы мҽгълүматның 

мҽгълүмат стендларында, «Интернет» челтҽренең 

мҽгълүмат ресурсларында, Бердҽм дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр порталында булуы; 

инвалидларга башка затлар белҽн бер үк 

дҽрҽҗҽдҽ хезмҽттҽн файдалануга комачаулый торган 

киртҽлҽрне җиңеп чыгуда ярдҽм күрсҽтү. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты 

түбҽндҽгечҽ характерлана: 

документлар кабул иткҽндҽ һҽм гариза 

бирүчелҽргҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен 

 



кулланып биргҽндҽ чиратлар булмау; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары бозылмау;  

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең эш итүлҽренҽ (эш итмҽүлҽренҽ) 

шикаятьлҽр булмау; 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирүчелҽргҽ карата тупас, 

игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ шикаятьлҽр булмау.  

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында запрос 

биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда 

Башкарма комитет вазыйфаи затының һҽм гариза 

бирүченең бер тапкыр үзара эшчҽнлеге күздҽ тотыла. 

Үзара эшчҽнлек дҽвамлылыгы ҽлеге Регламентта 

билгелҽнҽ. 

Муниципаль хезмҽт КФҮдҽ, КФҮнең читтҽге эш 

урыннарында күрсҽтелгҽндҽ, консультация бирү, 

документлар кабул итү һҽм бирү КФҮ белгече 

тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турындагы 

мҽгълүматны гариза бирүче Башкарма комитетның 

белешмҽ телефоннары аша, КФҮдҽ  алырга мҿмкин. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы 

турында мҽгълүмат гариза бирүче тарафыннан сайтта 

алырга мҿмкин http://www.uslugi.tatar.ru  дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталында 

http://www.gosuslugi.ru  КФҮтҽ кабул итү 

2.16. Муниципаль хезмҽтне 

электрон рҽвештҽ күрсҽтү 

үзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу 

тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул итү 

бүлмҽсе яки Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм 

 

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


муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин. 

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


3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, эзлеклелеге һәм 

вакытлары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән электрон 

формада административ процедураларны (гамәлләр) үтәү үзенчәлекләре, 

шулай ук дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ процедураларны 

башкару үзенчәлекләре 

 

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) ведомствоара запросларны формалаштыру һҽм аларны муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга һҽм оешмаларга җибҽрү; 

4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү; 

5) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү. 

3.1.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча гамҽллҽр эзлеклелегенең блок-

схемасы Регламентка 4 нче кушымтада күрсҽтелгҽн. 

3.2. Гариза бирүчегҽ консультациялҽр бирү 

3.2.1. Гариза бирүче муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында 

консультациялҽр алу ҿчен шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша Бүлеккҽ 

мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

Бүлек белгече гариза бирүчегҽ консультация бирҽ, шул исҽптҽн муниципаль 

хезмҽттҽн файдалану ҿчен тапшырыла торган документларның составы, формасы 

һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча һҽм кирҽк булганда, гариза бланкын тутыруда 

ярдҽм күрсҽтҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар гариза бирүче мҿрҽҗҽгать иткҽн 

кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы, 

формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча 

консультациялҽр. 

3.3. Гаризаны кабул итү һҽм теркҽү 

3.3.1. Гариза бирүче шҽхсҽн, ышанычлы зат яки КФҮ аша муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү турында язма рҽвештҽ гариза бирҽ һҽм ҽлеге Регламентның                          

2.5 пункты нигезендҽ Башкарма комитетның эш кҽгазьлҽрен алып бару бүлегенҽ 

(алга таба – эш кҽгазьлҽрен алып бару идарҽсе) документлар тапшыра. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында электрон рҽвештҽге гариза электрон 

почта яки Интернет-кабул итү аша эш кҽгазьлҽрен алып бару бүлегенҽ җибҽрелҽ. 

Электрон рҽвештҽ кергҽн гаризаны теркҽү Эш регламентында билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.3.2. Эш кҽгазьлҽрен алып бару бүлегенең гаризалар кабул итүче белгече 

түбҽндҽгелҽрне гамҽлгҽ ашыра: 

гариза бирүченең шҽхесен аныклый; 

гариза бирүче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ; 

ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булуын 

тикшерҽ; 



тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен 

тикшерү (документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда 

бозып тҿзҽтүлҽр, ҿстҽп язулар, сызган сүзлҽр һҽм башка алдан килешенмҽгҽн 

тҿзҽтүлҽр булмау). 

Кимчелеклҽр булмаган очракта, эш кҽгазьлҽрен алып бару бүлек белгече 

түбҽндҽгелҽрне гамҽлгҽ ашыра: 

гаризаны кабул итҽ һҽм махсус журналда терки; 

документларны кабул итү датасы, бирелгҽн керү номеры, муниципаль хезмҽтне 

үтҽү датасы турында билге куеп, гаризаның күчермҽсен гариза бирүчегҽ бирҽ; 

гаризаны карап тикшерү ҿчен Башкарма комитет җитҽкчесенҽ җибҽрҽ.  

Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен, Регламентның 2.8 пунктында 

каралган нигезлҽр булган очракта, эш кҽгазьлҽрен алып бару идарҽсенең 

гаризаларны кабул итүче белгече гариза бирүчегҽ гаризаны теркҽү ҿчен 

каршылыклар булу турында хҽбҽр итҽ һҽм аңа документларны кабул итүдҽн баш 

тарту ҿчен ачыкланган нигезлҽр эчтҽлеген аңлатып, гаризаны һҽм документларны 

кире кайтара. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽгечҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

гаризаны һҽм документларны кабул итү – 15 минут эчендҽ; 

гаризаны теркҽү – гариза кергҽн вакыттан башлап бер эш кҿне эчендҽ. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн, теркҽлгҽн һҽм карап тикшерү ҿчен 

Башкарма комитет җитҽкчесенҽ җибҽрелгҽн гариза яки гариза бирүчегҽ кире 

кайтарылган гариза.  

3.3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе гаризаны карап тикшерҽ һҽм гаризаны 

Бүлек башлыгына җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедура гариза теркҽлгҽн вакыттан башлап 

бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: карап тикшерү ҿчен Бүлек башлыгына 

җибҽрелгҽн гариза. 

3.4. Бүлек белгече ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында күрсҽтелгҽн 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең булуын тикшерҽ. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, бүлек 

белгече муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында белдерү ҽзерли. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3.3 

пунктында каралган процедура тҽмамланганнан соң ике эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла.  

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү 

3.5.1. Бүлек белгече түбҽндҽгелҽрне тормышка ашыра: 

- рҿхсҽт яки баш тарту турында белдерү ҽзерлҽү; 

- имза кую ҿчен рҿхсҽт юлламасы. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: имза куюга яки баш тарту турында хҽбҽрнамҽгҽ 

юнҽлдерелгҽн.  

3.5.2. Башкарма комитет җитҽкчесе рҿхсҽт яисҽ баш тарту турында 

белдерүгҽ кул куя һҽм аны Бүлек белгеченҽ җибҽрҽ. 



Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар ҽлеге Регламентның 3.5.1 

пунктчасында каралган процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган рҿхсҽт яки баш тарту турында 

белдерү. 

3.5.3. Бүлек белгече авиация эшлҽрен, парашют сикерүлҽрен, һава 

судноларының демонстрацион очышларын, пилотсыз очу аппаратларының 

очышларын, Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районының торак 

пунктларыннан бҽйле аэростатларны күтҽрүне, Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районының торак пунктлары чиклҽрендҽ урнашкан мҽйданнарга 

утыртуны (очып китүне) исҽпкҽ алу журналына рҿхсҽт язуын кертҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар ҽлеге Регламентның 3.5.2 

пунктчасында каралган процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: авиация эшлҽре, парашют сикерүлҽре, һава 

судноларының демонстрацион очышлары, пилотсыз очу аппаратларының 

очышлары, бҽйле аэростатларны Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль 

районы торак пунктларыннан күтҽрү, аэронавигация мҽгълүматы 

документларында басылмаган мҽйданнарга утырту (очып китү) турында журналга 

кертелгҽн рҿхсҽт турындагы язма (6 нчы кушымта).  

 

3.6. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү 

 

33.6.1. Ҽйдҽп Баручы Киңҽшче  

- рҿхсҽтне яки баш тарту турында хҽбҽрнамҽне терки; 

- мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада күрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын 

кулланып, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рҿхсҽт бирү 

датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар ҽлеге Регламентның 3.5 

пунктында каралган процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итү. 

3.6.2. Бүлек белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҿхсҽт яки баш 

тарту турында белдерү бирҽ. 

Гариза бирүчегҽ рҿхсҽт яисҽ кулга баш тарту турында белдерү гариза 

бирүченең килгҽн кҿнендҽ чират тҽртибендҽ 15 минут эчендҽ башкарыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн рҿхсҽт яки баш тарту турында 

белдерү.  

 

3.7. Муниципаль хезмҽтне КФҮ аша күрсҽтү 

3.7.1. Гариза бирүче муниципаль хезмҽттҽн файдалану ҿчен КФҮгҽ 

мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 

3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮнең билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

расланган эш регламенты нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  



3.7.3. Муниципаль хезмҽттҽн файдалану ҿчен КФҮдҽн документлар 

кергҽндҽ, процедуралар Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҮгҽ җибҽрелҽ. 

 

3.8. Техник хаталарны тҿзҽтү 

3.8.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булып исҽплҽнгҽн документта 

техник хата ачыкланган очракта, гариза бирүче эш кҽгазьлҽрен алып бару 

идарҽсенҽ түбҽндҽгелҽрне тапшыра: 

техник хатаны тҿзҽтү турында гариза (Регламентка 5 нче кушымта); 

гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн 

техник хаталы документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар. 

 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булып исҽплҽнгҽн документта 

күрсҽтелгҽн мҽгълүматларда техник хатаны тҿзҽтү турында гариза гариза бирүче 

(вҽкалҽтле вҽкил) тарафыннан бирелҽ: 

- шҽхсҽн яки почта аша (шул исҽптҽн электрон почтадан файдаланып); 

- Бердҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталы аша; 

- Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша; 

- КФҮ аша. 

3.8.2. Эш кҽгазьлҽрен алып бару идарҽсенең документлар кабул итү ҿчен 

җаваплы белгече техник хатаны тҿзҽтү турында гаризаны кабул итүне, теркҽүне 

гамҽлгҽ ашыра һҽм аларны Бүлеккҽ җибҽрҽ.  

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедура техник хатаны тҿзҽтү турында гариза 

теркҽлгҽн вакыттан башлап бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн, теркҽлгҽн һҽм карап тикшерү ҿчен 

Бүлек белгеченҽ җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтү турында гариза. 

3.8.3. Бүлек белгече гаризаны һҽм документларны карап тикшерҽ, 

Регламентның 3.6 пунктларында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм, 

техник хаталы документның тҿп нҿсхҽсен гариза бирүчедҽн (вҽкалҽтле вҽкилдҽн) 

алып һҽм имза куйдырып, тҿзҽтелгҽн документны – муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

нҽтиҗҽсен шҽхсҽн гариза бирүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) бирҽ яки техник хаталы 

документның – муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсенең тҿп нҿсхсен Бүлеккҽ 

тапшырганда документны алу мҿмкинлеге турындагы хатны гариза бирүчегҽ 

почта аша (электрон почта аша) җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедура техник хатаны тҿзҽтү турында гариза 

теркҽлгҽннҽн соң ҿч эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: тҿзҽтелгҽн һҽм гариза бирүчегҽ бирелгҽн 

(җибҽрелгҽн) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе. 

 

4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары 

 

4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ 

тоту гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозуны ачыклау һҽм бетерүне, муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерүне, Башкарма комитет 



вазыйфаи затларының эш итүлҽренҽ (эш итмҽүлҽренҽ) карарлар ҽзерлҽүне үз 

эченҽ ала. 

Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 

булып түбҽндҽгелҽр тора: 

1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документ проектларын тикшерү һҽм 

килешенү. Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора; 

2) эш кҽгазьлҽрен алып бару буенча билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үткҽрелгҽн 

тикшерүлҽр; 

3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешенҽ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ контроль тикшерүлҽр үткҽрү. 

Контроль тикшерүлҽр планлы (Башкарма комитетның ярты еллык яки 

еллык эш планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга 

мҿмкин. Тикшерүлҽр вакытында муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы 

тикшерүлҽр) белҽн бҽйле, яки гариза бирүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча 

барлык мҽсьҽлҽлҽр каралырга мҿмкин. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ эш итүлҽрне 

контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру максатында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр бирелҽ. 

Үткҽрелгҽн тикшерүлҽрнең нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең 

хокукларын бозулар ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ җаваплылыкка тартылалар. 

4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедураларда 

билгелҽнгҽн гамҽллҽр эзлеклелеге үтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы Бүлек башлыгы 

тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

4.3. Башкарма комитет вазыйфаи затларының административ 

процедураларны үтҽү буенча бурычлары Башкарма комитетның структур 

бүлекчҽлҽре турындагы нигезнамҽлҽрдҽ һҽм вазыйфаи инструкциялҽрдҽ 

билгелҽнҽ.   

4.4. Башкарма комитет җитҽкчесе гариза бирүчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽренең үз 

вакытында каралмавы ҿчен җаваплы. 

Бүлек башлыгы Регламентның 3 нче бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ 

процедураларның үз вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ үтҽлмҽве ҿчен җаваплы. 

Башкарма комитетның вазыйфаи затлары һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽре 

муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул иткҽн (гамҽлгҽ ашырган) 

карарлары һҽм эш итүлҽре (эш итмҽүлҽре) ҿчен законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

җаваплы.  

4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 

оешмалары ягыннан контрольдҽ тоту муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма 

комитет эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында 

тулы, актуаль һҽм дҿрес мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерү 

мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла. 

 



5. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган, дәүләт 

хезмәтен күрсәтүче органның вазыйфаи затына яисә муниципаль хезмәт 

күрсәтүче органга, йә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күп 

функцияле үзәк хезмәткәренә, күпфункцияле үзәк хезмәткәрләренә, шулай 

ук «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларга, 

аларның хезмәткәрләренә судтан тыш) шикаять бирү предметы 

 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 

судка кадҽр тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда 

мҿрҽҗҽгать итҽ ала:  

1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы запросны, комплекслы запросны 

теркҽү срогын бозу; 

2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу; 

3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен гариза бирүчедҽн Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасының,  Питрҽч муниципаль районы 

норматив хокукый актларында тапшыру яки гамҽлгҽ ашыру каралмаган 

документлар яки мҽгълүмат яисҽ эшлҽрне гамҽлгҽ ашыруны талҽп итү; 

4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен гариза бирүчедҽн Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Питрҽч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында тапшыру каралган документларны кабул итүдҽн баш тарту; 

5) баш тарту ҿчен нигезлҽр федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Питрҽч муниципаль 

районы норматив хокукый актларында каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүдҽн баш тарту. 

6) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гариза бирүчедҽн Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Питрҽч муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган түлҽү талҽп итү; 

7) Башкарма комитетның, Башкарма комитет вазыйфаи затының, КФҮнең, 

КФҮ хезмҽткҽренең муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн 

документларда җибҽрелгҽн ялгышларны һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн баш тарту яисҽ 

андый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

5.2. Шикаять язмача кҽгазьдҽ, электрон формада дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүче 

органга, яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽккҽ яисҽ 

күп функцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба-күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ 

куючы) гавами - хокукый берҽмлекнең тиешле дҽүлҽт хакимияте органына (җирле 

үзидарҽ органына), шулай ук Федераль законның 1_1 статьясында каралган 

оешмаларга тапшырыла.  Дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүче орган җитҽкчесенең яисҽ 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына) шикаятьлҽр югары органга (булган очракта) я аның булмаганда, 

турыдан-туры дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүче орган җитҽкчесе яисҽ муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. Күп функцияле үзҽк 

хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр 



шушы күпфункцияле үзҽк җитҽкчесенҽ тапшырыла. Күп функцияле үзҽкнең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр күпфункцияле 

үзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ Россия Федерациясе субъектының норматив 

хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка тапшырыла. Оешмалар 

хезмҽткҽрлҽренең Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 ҿлешендҽ каралган 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар 

җитҽкчелҽренҽ тапшырыла.  

5.3. Шикаятьне карау срогы - аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ. 

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның 

вазыйфаи затына шикаять белдерүдҽн баш тарткан очракта, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн 

документлар кабул итүдҽ йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ яисҽ 

мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срокларына карата шикаять белдерелгҽн 

очракта-аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ. 

5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматлар булырга тиеш:  

1) карарларына һҽм эш итүлҽренҽ (эш итмҽүлҽренҽ) шикаять бирелҽ торган 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, Башкарма комитет вазыйфаи затының 

яисҽ муниципаль хезмҽткҽренең, күпфункцияле үзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм 

(яки) хезмҽткҽренең,  

2) гариза бирүче – физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме 

(соңгысы – булганда), яшҽү урыны турында мҽгълүмат, гариза бирүче – юридик 

затның урнашу урыны турында мҽгълүмат, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры 

(номерлары), электрон почта адресы (адреслары) (булганда) һҽм гариза бирүчегҽ 

җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы; 

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) мҿрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль 

хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) белҽн килешмҽгҽн 

дҽлиллҽре.  

5.5. Гариза бирүче тарафыннан гариза бирүченең дҽлиллҽрен раслаучы 

документлар (булганда) яисҽ аларның күчермҽлҽре бирелергҽ мҿмкин.                     

Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽлгҽн документлар исемлеге язып куела. 

5.6. Шикаять аңа муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имза салына. 

5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе түбҽндҽге 

карарларның берсен кабул итҽ: 

1) шикаятьне, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, хезмҽт күрсҽтүче 

орган тарафыннан кертелгҽн тҿзҽтмҽлҽрне, хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн 

документларда хаталарны һҽм хаталарны, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актларында, шулай ук башка рҽвешлҽрдҽ алынган акчаларны кире 

кайтару, шикаятьне канҽгатьлҽндерҽ.; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарта. 

Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ 

соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язмача һҽм мҿрҽҗҽгать итүче телҽге буенча 



электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мотивлаштырылган 

җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Административ хокук бозу составының яки җинаятьнең билгелҽрен карау 

барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча билгелҽнгҽн очракта, шикаятьлҽрне карау 

буенча вҽкалҽт бирелгҽн вазыйфаи зат булган материалларны кичекмҽстҽн 

прокуратура органнарына җибҽрҽ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема 

привязных аэростатов над населѐнными 

пунктами Пестречинского 

муниципального района Республики 

Татарстан, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах населѐнных 

пунктов Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан, сведения о 

которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

 

(Форма) 

Руководителю 

Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан 

_________________________________________ 

(Ф.И.О.,с указанием должности заявителя при подаче 

заявления от юридического лица) 

_________________________________________ 

________________________________________ 

(данные документа, удостоверяющего личность 

физического лица) 

___________________________________________ 

(полное наименование организации с указанием 

организационно- 

правовойформы юридического лица) 

___________________________________________ 

(адрес места жительства/нахождения) 

телефон: ________________, 

факс___________________ 

Е-mail:_______________________________________ 

 

Запрос 

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов над населѐнными пунктами 

Пестречинского  муниципального района Республики Татарстан, 

посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 

населѐнных пунктов Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 

    

 Прошу  выдать  разрешение  на использование воздушного пространства над населѐнными 

пунктами Пестречинского муниципального района Республики Татарстан для 



___________________________________________________________________________ 

(вид  деятельности  по  использованию воздушного пространства) 

на воздушном судне: 

тип: 

___________________________________________________________________________ 

государственный        (регистрационный)         опознавательный      знак: 

___________________________________________________________________________ 

заводской                 номер               (при                наличии): 

___________________________________________________________________________ 

Срок использования воздушного пространства над населѐнными пунктами Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан: 

начало: __________________________________________________________________, 

окончание: _______________________________________________________________. 

Место  использования  воздушного пространства над населѐнными пунктами Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

(посадочные площадки, планируемые к использованию): 

___________________________________________________________________________ 

Время использования воздушного пространства над населѐнными пунктами Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан: 

__________________________________________________________________________. 

                              (ночное/дневное) 

Прилагаю   документы,   необходимые  для  предоставления  муниципальной услуги: 

___________________________________________________________________ 

В  целях  оказания  муниципальной  услуги  даю  согласие на обработку и проверку указанных 

мною в заявлении персональных данных. 

Результат  предоставления  муниципальной  услуги  прошу вручить лично в форме документа 

на бумажном носителе/направить по электронной почте в форме электронного   

документа/представить   с   использованием   государственной информационной   системы  

портала  государственных  и  муниципальных  услуг Республики  Татарстан  в форме 

электронного документа/уведомить по телефону. 

(нужное подчеркнуть) 

Решение  об  отказе  в  приеме  запроса  и  документов, необходимых для получения  

муниципальной  услуги,  прошу вручить лично в форме документа на бумажном  

носителе/направить  по  электронной  почте  в  форме электронного документа, уведомить по 

телефону. 

(нужное подчеркнуть) 

Решение  об  отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу вручить лично в форме 

документа на бумажном носителе/направить по электронной почте в форме электронного 

документа, уведомить по телефону. 

(нужное подчеркнуть) 

___________________ ______________ _________________________ 

(число, месяц, год)   (подпись)         (расшифровка) 

 

Служебные отметки 

Запрос поступил: 

Дата: 

Вх. N: 

Ф.И.О. и подпись лица, принявшего запрос: 

Выдано разрешение: 

Дата: 

 

 



Приложение №2 

предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов 

беспилотных  

летательных аппаратов, подъема 

привязных аэростатов над 

населѐнными пунктами 

Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан, посадку 

(взлет) на площадки, расположенные в 

границах населѐнных пунктов 

Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан, 

сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной 

информации 

(Форма) 

Разрешение 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов над населѐнными пунктами 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, посадку (взлет) на 

площадки, расположенные в границах населѐнных пунктов Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации 

 

№ ________                                                                                   «____»______________20___г. 

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11.03.2010 №138 и Положением об Исполнительном комитете Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан разрешает 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица) 

адрес места нахождения/жительства):_____________________________________________ 

  

свидетельство о государственной регистрации:_____________________________________ 

(серия, номер) 

данные документа, удостоверяющего личность: _____________________________________ 

(серия, номер) 

использование воздушного пространства над населѐнными пунктами Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан для: 

_____________________________________________________________________________ 

(вид деятельности по использованию воздушного пространства) 

на воздушном судне: тип _______________________________________________________ 

государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) знак 

заводской номер (при наличии)__________________________________________________ 

Сроки использования воздушного пространства над населѐнными пунктами Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан: 



Ограничения/примечания: 

Срок действия разрешения: 

 

__________ 

(должность)           (подпись)                  (расшифровка) 

 

Примечания: 

1.   Данное   разрешение  оформляется  на  бланке  Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

2.   Заявитель   несет   ответственность   за   достоверность   и   полноту представленной   

информации,   выполнение   авиационных  работ,  парашютных прыжков,  демонстрационных  

полетов  воздушных  судов,  полетов беспилотных летательных  аппаратов,  подъема  

привязных  аэростатов  над населѐнными пунктами Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан,  посадки  (взлета) на площадки, расположенные в границах населѐнных 

пунктов Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, сведения   о   которых   

не  опубликованы  в  документах  аэронавигационной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

предоставления муниципальной услуги  

по выдаче разрешений на выполнение  

авиационных работ, парашютных 

прыжков,  

демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных аэростатов 

над населѐнными пунктами 

Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан, посадку (взлет) на 

площадки, расположенные в границах 

населѐнных пунктов Пестречинского  

муниципального района Республики 

Татарстан, сведения о которых не 

опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

 

(Форма) 

Уведомление 

об отказе в выдаче разрешении на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 

аэростатов над населѐнными пунктами 

Пестречинского  муниципального района Республики Татарстан, посадку 

(взлет) на площадки, расположенные в границах населѐнных пунктов 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 

 «___» _____________20___ г. 

 

______________________________________________________________________

_____ 

 (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица) 

______________________________________________________________________

_____ 

             (указывается основание отказа в выдаче разрешения) 

 

______________________________________________________________________

_____ 

 

 

 

 

Примечания: 

Данное   уведомление оформляется  на  бланке  Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 



Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль 

районы торак пунктлары ҿстендҽ авиация эшлҽре, 

парашюттан сикерү, һава судноларының 

демонстрацион очышлары, пилотсыз очу 

аппаратларының очышлары, бҽйлҽп куела торган 

аэростатларны күтҽрү, шулай ук алар хакында 

белешмҽлҽр аэронавигация мҽгълүматлары 

документларында күрсҽтелмҽгҽн Татарстан 

Республикасы Питрҽч муниципаль районы торак 

пунктлары чиклҽрендҽ урнашкан мҽйданчыкларга 

тҿшү (очып китү) ҿчен рҿхсҽт бирү буенча 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ 

регламентына 4 нче кушымта 

 
МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТ КҮРСӘТҮ БУЕНЧА 

ГАМӘЛЛӘР ЭЗЛЕКЛЕЛЕГЕ 

БЛОК-СХЕМАСЫ 

 
 
┌──────────────────────────────────┬──────────┐ 

│ Специалист отдела строительства, │          \/ 

│архитектуры и ЖКХ Исполнительного │   ┌─────────────┐ ┌──────────────────┐ 

│ комитета(далее - Отдел) проверяет│   │  Документы  ├>│  Отказ в приеме  │ 

│ документы на соответствие        │   │соответствуют│ │   документов с   │ 

│  требованиям, указанным в пункте │   │ требованиям │ │ указанием причин │ 

│    2.5 настоящего Регламента.    │   ├─────────────┘ │      отказа      │ 

│  Проверяет наличие оснований для │   │               └────────┬─────────┘ 

│    отказа в приеме документов,   │   │                        │ 

│    предусмотренных пунктом 2.9   │   │                        │ 

│       настоящего Регламента      │   │                        │ 

└──────────────────────────────────┘   │                        \/ 

┌────────────────────────┐             │               ┌──────────────────┐ 

│   Специалист Отдела    │      Да     │               │   Возвращенные   │ 

│регистрирует заявление и│<────────────┘               │     заявителю    │ 

│   документы 15 мин.    │                             │     документы    │ 

│  (в день поступления)  │                             └──────────────────┘ 

└─────┬──────────────────┘ 

      \/ 

┌────────────────────┐ 

│ Зарегистрированные │ 

│     заявление и    │ 

│     документы.     │ 

│    Срок - 1 день   │ 

└─────┬──────────────┘ 

      \/ 

┌────────────────────┐   ┌───────────────────────┐     ┌──────────────────┐ 

│ Специалист Отдела  ├───┤  Основание для отказа │     │    Специалист    │ 

│    осуществляет    │   └───────────────────────┴────>│ Отдела   готовит │ 

│      проверку      │                         Имеется │  уведомление об  │ 

│    достоверности   │                                 │      отказе      │ 

│     сведений.      │                                 └─────────┬────────┘ 

│    Срок - 2 дня    │                                           │ 

└────────────────────┘                                           │ 

                                                                 │ 

┌──────────────────┐                                             │ 

│    Специалист    │ Не согласовано                              \/ 

│ Отдела   готовит │<──────────────┬──┐                     ┌──────────────────┐ 

│   разрешение.    │               │  │                     │   Согласование   │ 

│   Срок - 1 день  │               │  │                     │     документа    │ 

consultantplus://offline/ref=077F58723227B4431AD196D84102D399C71EA99CD300B379A80308253E78C8991905617E4BAD8A8C0731722BQDYBG
consultantplus://offline/ref=077F58723227B4431AD196D84102D399C71EA99CD300B379A80308253E78C8991905617E4BAD8A8C0731722AQDY5G


└──────────────────┘               │  └─────────────────────┴─────┬────────────┘ 

                       Не имеется  │                              │ 

   Отсутствует <───────────────────┘                              \/ 

   │                                                      ┌────────────────────┐ 

   \/                                                     │   Уведомление об   │ 

┌───────────────┐               ┌────────────────┬───────>│       отказе       │ 

│  Согласование │     Нет       │   Специалист   │        │      (5 дней)      │ 

│   документа   ├──────────────>│Отдела   готовит│        └──────────┬─────────┘ 

└───────────────┘               │ уведомление об │                   │ 

                                │     отказе     │                   │ 

                                └────────────────┘                   │ 

      │                        ┌─────────────────────────────────────┘ 

 Да   \/                       \/ 

┌──────────────┐  ┌───────────────────────────┐  ┌──────────────────────┐ 

│ Разрешение на├─>│   Руководитель подписывает├─>│Подписанное разрешение│ 

│заявленный вид│  │ разрешение или уведомление│  │  или уведомление об  │ 

│ деятельности │  │         об отказе.        │  │        отказе        │ 

└──────────────┘  │        Срок - 1 день      │  │       (1 день)       │ 

                  └───────────────────────────┘  └───────────┬──────────┘ 

       ┌─────────────────────────────────────────────────────┘ 

       \/ 

┌──────────────┐   ┌───────────────────┐ 

│  Специалист  ├──>│Выданное разрешение│ 

│   Отдела     │   │ или уведомление об│ 

│   извещает   │   │      отказе.      │ 

│  заявителя и │   │   Срок - 1 день   │ 

│ вносит запись│   └───────────────────┘ 

│в журнал учета│ 

│   выданных   │ 

│ разрешений.  │ 

│ Срок - 1 день│ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы торак 

пунктлары ҿстендҽ авиация эшлҽре, парашюттан сикерү, 

һава судноларының демонстрацион очышлары, пилотсыз 

очу аппаратларының очышлары, бҽйлҽп куела торган 

аэростатларны күтҽрү, шулай ук алар хакында белешмҽлҽр 

аэронавигация мҽгълүматлары документларында 

күрсҽтелмҽгҽн Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль 

районы торак пунктлары чиклҽрендҽ урнашкан 

мҽйданчыкларга тҿшү (очып китү) ҿчен рҿхсҽт бирү буенча 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ 

регламентына 5 нче кушымта 

   

Техник хатаны төзәтү турында 

ГАРИЗА 

 
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм 

__________________________________________________________________ 

(муниципаль хезмҽтнең исеме) 

Язылган:__________________________________________________________________________ 

Дҿрес мҽгълүматлар: ________________________________________________________________ 

Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүне һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булып 

саналган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүне сорыйм.  

Түбҽндҽге документларны терким: 

1. 

2. 

3. 

Техник хатаны тҿзҽтү турындагы гаризаны кире кагу хакында карар кабул ителгҽн 

очракта, андый карарны түбҽндҽгечҽ җибҽрүне сорыйм: 

электрон документны электрон почта адресына җибҽрү юлы 

белҽн:____________________________________________________________; 

кҽгазьдҽ расланган күчермҽ рҽвешендҽ почта аша түбҽндҽге адреска җибҽрүне: 

________________________________________________________. 

Персональ мҽгълүматлар эшкҽртүгҽ (җыю, системалаштыру, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, үзгҽртү), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), блокировкалау, персональ 

мҽгълүматларны юкка чыгару, шулай ук  муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында персональ 

мҽгълүматларны эшҽртү ҿчен кирҽкле башка гамҽллҽр, шул исҽптҽн автоматлаштырылган 

режимда, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатында муниципаль хезмҽт күрсҽтүче 

орган тарафыннан карарлар кабул итүне дҽ кертеп, үз ризалыгымны, шулай ук минем исемнҽн 

эш иткҽн затның ризалыгын бирҽм. 

Моның белҽн раслыйм: минем шҽхескҽ һҽм минем исемнҽн эш иткҽн затка караган, гаризага 

кертелгҽн, шулай ук түбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълүматлар дҿрес. Гаризага 

теркҽлгҽн документлар (документ күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн 

талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытка ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы 

мҽгълүматлар дҿрес.  

Миңа күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфатын бҽялҽү буенча телефон аша сораштыруда 

катнашуга ризалыгымны бирҽм: _________________. 

_____________________________ 

(число, ай, ел)  

______________ 

(имза)  

__________________ 

(расшифровка) 



Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы 

торак пунктлары ҿстендҽ авиация эшлҽре, 

парашюттан сикерү, һава судноларының 

демонстрацион очышлары, пилотсыз очу 

аппаратларының очышлары, бҽйлҽп куела торган 

аэростатларны күтҽрү, шулай ук алар хакында 

белешмҽлҽр аэронавигация мҽгълүматлары 

документларында күрсҽтелмҽгҽн Татарстан 

Республикасы Питрҽч муниципаль районы торак 

пунктлары чиклҽрендҽ урнашкан мҽйданчыкларга 

тҿшү (очып китү) ҿчен рҿхсҽт бирү буенча 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ 

регламентына 6 нчы кушымта 

 
Журнал № _________ 

учета выданных разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 

привязных аэростатов над населѐнными пунктами Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, посадку 

(взлет) на площадки, расположенные в границах населѐнных пунктов 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, 

сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

 

Хранить _______ года. 

Начат: _____________. 

Окончен: ___________. 

 

№п

/п 

№/ 

дата 

разреш

ения 

Наиме

новани

е 

заявит

еля 

Срок 

действия 

разрешен

ия 

Вид деятельности по 

использованию 

воздушного пространства 

над населѐнными 

пунктами Пестречинского  

муниципального района 

Республики Татарстан 

Тип воздушного судна, 

государственный 

(регистрационный) 

опознавательный 

знак/учетно-

опознавательный знак, 

заводской номер (при 

наличии) 

Разрешен

ие на 

руки 

получил 

(подпись

, Ф.И.О., 

дата) 

Огра

ничен

ия/пр

имеча

ния 

        

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 
Кушымта 

(белешмә)  

 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы һәм аның үтәлешен контрольдә тотуны 

гамәлгә ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары 

 

Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты 

 

Вазыйфа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет җитҽкчесе  (84367)3-02-

02 

 http://www.pestreci.tatarstan.ru   

Башкарма комитет җитҽкчесе 

урынбасары 
(84367)3-08-

90 

Shayhutdinov.Ramil@tatar.ru    

Бүлек башлыгы (84367)3-08-

90 

ispolkom_otd.stroi@mail.ru  

 

 

 

 

http://www.pestreci.tatarstan.ru/
mailto:Shayhutdinov.Ramil@tatar.ru
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