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КАРАР

« Торак урыннарны гражданнар милкенә тапшырганда документлар
рәсмиләштерү буенча административ регламентны раслау турында» 2018

елның 24 декабрендәге 4438 номерлы Лаеш муниципаль районы Башкарма
комитеты карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2017 елның
27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 
органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ 
регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен һәм раслау турында һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү 
хакында» 2010 елның 02 11 декабрендәге 880 номерлы карары, «Лаеш муниципаль
районының башкарма органнары тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында» 2010 
елның 13 декабрендәге 2027 номерлы карары нигезендә карар бирәм:

1. Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма  комитетының  «Торак  биналарны
гражданнар  милкенә  тапшырганда  документлар  рәсмиләштерү  буенча
административ регламентны раслау турында» 2018 елның 24 декабрендәге 4438
номерлы карарына кушымта нигезендә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә.

2. Әлеге  карарны  Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә
Татарстан  Республикасы  хокукый  мәгълүмат  рәсми  порталында
http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы -Лаеш муниципаль районының рәсми сайтында
интернет-телекоммуникация  челтәрендәге  http://laishevo.tatarstan.ru.  веб-адрес
буенча буенча бастырып чыгарырга (халыкка игълан итәргә).

3.  Әлеге  карарның  үтәлешен  контрольдә  тотуны  Лаеш  муниципаль
районының  милек һәм җир мөнәсәбәтләре  Палатасы рәисе А. В. Масленниковка
йөкләргә.

      Җитәкче урынбасары                                     И.П.Шитов                



Татарстан Республикасы Лаеш 
муниципаль районы Башкарма 
комитетының 2020 елның 19 
мартындагы 48 номерлы карарына 
кушымта

« Торак урыннарны гражданнар милкенә тапшырганда документлар рәсмиләштерү
буенча административ регламентны раслау турында» 2018 елның 24 декабрендәге

4438 номерлы Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты карарына
үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында

15.1 пунктын (1 һәм 2 абзацларын) яңа редакциядә бәян итәргә:
1) дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гаризаны, әлеге Федераль 

законның 15.1 статьясында күрсәтелгән гарызнамәне теркәү срогын бозу;
(п.1. 2017 елның 29 декабрендәге 479-ФЗ номерлы Федераль закон 

редакциясендә))
2)  дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү срогы бозылу.  Күрсәтелгән очракта

күпфункцияле  үзәкнең  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл  кылмауларына)
мөрәҗәгать  итүче  тарафыннан  судка  кадәр  (судтан  тыш)  шикаять  белдерү,
күпфункцияле  үзәк  хезмәткәренә  карата  шикаять  белдерелә  торган  күпфункцияле
үзәккә карата әлеге Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән
тәртиптә  тиешле  дәүләт  яисә  муниципаль  хезмәтләр  күрсәтү  функциясе  йөкләнгән
очракта мөмкин.;

(п.2.  2017  елның  29  декабрендәге  479-ФЗ  номерлы  Федераль  закон
редакциясендә)

3) мөрәҗәгать  итүчедән  документларны  яисә  мәгълүматны  таләп  итү  яисә
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Лаеш
муниципаль районы норматив хокукый актларында каралмаган гамәлләрне башкару;

4) муниципаль  хезмәт  күрсәтү  өчен  Россия  Федерациясе,  Татарстан
Республикасы,  Лаеш  муниципаль  районы  норматив  хокукый  актларында  каралган
документларны мөрәҗәгать итүчедән кабул итүдән баш тарту;

5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең
башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының, Лаеш муниципаль
районының  законнарында  һәм  башка  норматив  хокукый  актларында  баш  тарту
нигезләмәләрендә каралмаган булса, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту;

6) муниципаль  хезмәт  күрсәткәндә  мөрәҗәгать  итүчедән  Россия  Федерациясе,
Татарстан  Республикасы,  Лаеш муниципаль  районы норматив  хокукый  актларында
каралмаган түләү таләп итү;

7) Палатаның,  Палатаның  вазыйфаи  затының  муниципаль  хезмәт  күрсәтү
нәтиҗәсендә  бирелгән  документларда  җибәрелгән  басма  хаталарны  һәм  хаталарны
төзәтүдән баш тартуы йә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу.

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү срогын яисә
тәртибен бозу;

9) туктатып  тору  нигезләре  федераль  законнарда  һәм  алар  нигезендә  кабул
ителгән  Россия  Федерациясенең  бүтән  норматив  хокукый  актларында,  Татарстан
Республикасы законнарында һәм башка норматив хокукый актларында,  муниципаль
хокукый актларда каралмаган булса, муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору.

10) муниципаль  хезмәт  күрсәткәндә  яисә  мәгълүмат  бирелгәндә  мөрәҗәгать
итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән башта
баш тартканда яисә, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең



4 пунктында каралган очраклардан тыш, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканда
яисә муниципаль хезмәт күрсәтүне таләп итү.

 25.2 пунктын яңа редакциядә бәян итәргә:
1)   Шикаять  язмача  кәгазьдә,  электрон  формада  дәүләт  хезмәтен  күрсәтүче

органга,  яисә  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органга,  күпфункцияле  үзәккә  яисә
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы (алга таба-күп функцияле үзәкне гамәлгә куючы)
гавами -  хокукый берәмлекнең  тиешле  дәүләт  хакимияте  органына  (җирле  үзидарә
органына),  шулай  ук  әлеге  Федераль  законның  16  статьясындагы  1.1  өлешендә
каралган оешмаларга тапшырыла. Дәүләт хезмәтен күрсәтүче орган җитәкчесенең яисә
муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органның  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл
кылмауларына)  шикаятьләр  югары  органга  (аның  булганда)  йә  ул  булмаганда,
турыдан-туры дәүләт  хезмәтен  күрсәтүче  орган  җитәкчесе  яисә  муниципаль  хезмәт
күрсәтүче  орган  җитәкчесе  тарафыннан  карала.  Күпфункцияле  үзәк  хезмәткәренең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр шушы күпфункцияле
үзәк җитәкчесенә тапшырыла. Күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмавына)  шикаятьләр  күпфункцияле  үзәкне  гамәлгә  куючыга  яисә  Россия
Федерациясе субъектының норматив хокукый акты белән вәкаләтле вазыйфаи затка
тапшырыла.  Әлеге  Федераль  законның  16  статьясындагы  1.1  өлешендә  каралган
оешмалар  хезмәткәрләренең  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл  кылмауларына)
шикаятьләр әлеге оешмалар җитәкчеләренә тапшырыла.

(1  өлеш  2017  елның  29  декабрендәге  479-ФЗ  номерлы  Федераль  закон
редакциясендә))

2) Дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,
дәүләт  хезмәтен  күрсәтүче  органның  вазыйфаи  затының,  яисә  муниципаль  хезмәт
күрсәтүче  органның,  дәүләт  яки  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органның,  яисә
муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең, яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның карарларына һәм гамәлләренә  (гамәл кылмауларына)  шикаять почта  аша,
күпфункцияле үзәк аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, рәсми
сайтыннан файдаланып, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, дәүләт
һәм  муниципаль,  дәүләт  хезмәтен  күрсәтүче  орган,  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче
орган,  дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләрнең  бердәм  порталы  яки  дәүләт  һәм
муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең региональ порталы, шулай ук мөрәҗәгать итүченең
шәхси  кабул  итү  вакытында  кабул  ителергә  мөмкин.  Күп  функцияле  үзәкнең,
күпфункцияле  үзәк  хезмәткәренең  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл
кылмауларына)  шикаять  почта  аша,  "Интернет"  мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрен, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтын, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең
бердәм  порталын  яисә  дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәт  күрсәтүләрнең  региональ
порталын кулланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул
итү вакытында кабул ителергә мөмкин. Әлеге Федераль законның 16 статьясындагы
1.1  өлешендә  каралган  оешмаларның  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл
кылмауларына)  шикаять  почта  аша,  "Интернет"  мәгълүмат-телекоммуникация
челтәреннән,  әлеге  оешмаларның  рәсми  сайтларыннан,  дәүләт  һәм  муниципаль
хезмәтләрнең  бердәм  порталыннан  яисә  дәүләт  һәм  муниципаль  хезмәтләрнең
региональ  порталыннан  файдаланып  җибәрелергә  мөмкин,  шулай  ук  мөрәҗәгать
итүченең шәхси кабул итүе вакытында кабул ителергә мөмкин.

(2  өлеш  2017  елның  29  декабрендәге  479-ФЗ  номерлы  Федераль  закон
редакциясендә)

5.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:



1) Федераль башкарма хакимият органнарының, дәүләт корпорацияләренең һәм
аларның  вазыйфаи  затларының,  федераль  дәүләт  хезмәткәрләренең,  Россия
Федерациясе  бюджеттан  тыш  дәүләт  фондларының  вазыйфаи  затларының,  әлеге
Федераль законның 16 статьясындагы 1 өлешендә каралган оешмаларның һәм аларның
хезмәткәрләренең  карарларына  һәм  гамәлләренә  (гамәл  кылмавына)  шикаятьләр,
шулай ук  күпфункцияле  үзәкнең  карарларына һәм гамәлләренә  (гамәл  кылмавына),
аның хезмәткәрләренә карата шикаятьләр бирү һәм карау тәртибе, Россия Федерациясе
Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә.

(3  өлеш  2017  елның  29  декабрендәге  479-ФЗ  номерлы  Федераль  закон
редакциясендә)

2) Дәүләт хезмәтләре күрсәтүче органнарның, муниципаль хезмәтләр күрсәтүче
органнарның,  дәүләт  хезмәтләре  күрсәтүче  органнарның  вазыйфаи  затлары,  яисә
муниципаль  хезмәтләр  күрсәтүче  органнарның,  йә  дәүләт  яисә  муниципаль
хезмәткәрләрнең ,күрсәтелгән шикаятьләрне бирү һәм карау белән бәйле мөнәсәбәтләр
өчен шикаятьләр бирү һәм карау тәртибе (процедурасы) билгеләнгән очракта,  әлеге
Федераль  законның  11.1  статьясы  нормалары  файдаланылмый  һәм  әлеге  статья
нормалары кулланылмый..

(3.1  өлеш  2012  елның  28  июлендәге  133-ФЗ  номерлы  Федераль  закон  белән
кертелде)

3)  Дәүләт  хезмәтләрен  күрсәтүче  органнар,  дәүләт  хезмәтләрен  күрсәтүче
органнарның  вазыйфаи  затларының  яисә  муниципаль  хезмәтләрне  күрсәтүче
органнарның  вазыйфаи  затларының,  яисә  дәүләт  яки  муниципаль  хезмәткәрләрнең
шәһәр  төзелеше  мөнәсәбәтләре  субъектлары  булып  торучы  юридик  затларга  һәм
индивидуаль  эшкуарларга  карата,  төзелеш  өлкәсендә  процедураларның  тулы
исемлегенә  кертелгән  процедураларның  карарларына  һәм  (яки)  гамәлләренә  (гамәл
кылмауларына) шикаять, Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан расланган Россия
Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 6 статьясындагы 2 өлеше нигезендә, әлеге
статьяда  билгеләнгән  тәртиптә  йә  Россия  Федерациясенең  Монополиягә  каршы
законнарында билгеләнгән тәртиптә, мондый затлар тарафыннан  монополиягә каршы
органга бирелергә мөмкин.

(3.2  өлеш  2015  елның  13  июлендәге  250-ФЗ  номерлы  Федераль  закон  белән
кертелгән)

4)  Россия  Федерациясе  субъектлары  дәүләт  хакимияте  органнарының  һәм
аларның вазыйфаи затларының,  Россия Федерациясе  субъектлары дәүләт хакимияте
органнарының дәүләт граждан хезмәткәрләренең,  җирле үзидарә органнарының һәм
аларның  вазыйфаи  затларының,  муниципаль  хезмәткәрләрнең  карарларына  һәм
гамәлләренә  (гамәл  кылмауларына)  шикаятьләрне  бирү  һәм  карау  үзенчәлекләре,
шулай ук күпфункцияле үзәкнең,  күпфункцияле үзәк хезмәткәрләренең карарларына
һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирү һәм аларны карау үзенчәлекләре
Россия  Федерациясе  субъектларының  норматив  хокукый  актлары  һәм  муниципаль
хокукый актлар белән билгеләнә.

(2017 елның 29 декабрендәге 479-ФЗ номерлы Федераль закон редакциясендә)
         5)  Муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органга  яисә  югары органга  (аның

булганда) кергән шикаять аны теркәгәннән соң унбиш эш көне эчендә, ә муниципаль
хезмәт  күрсәтүче  органга  шикаять  биргән  очракта,  мөрәҗәгать  итүчедән
документларны  кабул  итүдән  баш  тарткан  очракта  йә  җибәрелгән  хаталарны  һәм
хаталарны төзәтүдән баш тарткан очракта,  яисә мондый төзәтмәләрнең билгеләнгән
срогы  бозылган  очракта  -  аны  теркәгән  көннән  биш  эш  көне  эчендә  карап
тикшерелергә тиеш.

 



5.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
Шикаять үз эченә алырга тиеш:
1) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,

яисә  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органның,  йә  дәүләт  яисә  муниципаль
хезмәткәрнең,  күпфункцияле үзәкнең,  аның җитәкчесенең һәм (яисә)  хезмәткәренең,
әлеге  Федераль  законның  16  статьясындагы  1.1  өлешендә  каралган  оешмаларның,
аларның җитәкчеләренең һәм (яисә) хезмәткәрләренең, карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл  кылмавына)  карата  шикаять  бирелә  торган  органның,  вазыйфаи  затның
аталышы;

(2017 елның 29 декабрендәге 479-ФЗ номерлы Федераль закон редакциясендә)
2)  гариза  бирүченең  фамилиясе,  исеме,  атасының  исеме  (соңгысы  -  булган

очракта), гариза бирүченең - физик затның яшәү урыны турында мәгълүматлар, гариза
бирүченең -  юридик затның урнашу урыны турында белешмәләр,  шулай ук элемтә
өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һәм гариза
бирүчегә җавап җибәрелергә тиешле почта адресы (булганда);

3) дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның, дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның яисә
муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органның  вазыйфаи  затының,  яисә  дәүләт  яки
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,  күпфункцияле үзәкнең,  күпфункцияле үзәк
хезмәткәренең,  әлеге  Федераль  законның  16  статьясындагы  1.1  өлешендә  каралган
оешмаларның,  аларның хезмәткәрләренең шикаять  белдерелә  торган карарлары һәм
гамәлләре (гамәл кылмаулары) турында белешмәләр;

(2017 елның 29 декабрендәге 479-ФЗ номерлы Федераль закон редакциясендә)
4)  мөрәҗәгать  итүче  дәүләт  хезмәтен  күрсәтүче  органның,  дәүләт  хезмәтен

күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының,
яисә  дәүләт  яки  муниципаль  хезмәт  күрсәтүче  органның,  күпфункцияле  үзәкнең,
күпфункцияле  үзәк  хезмәткәренең,  әлеге  Федераль  законның  16  статьясындагы  1.1
өлешендә каралган оешмаларның, аларның хезмәткәрләренең карарлары һәм гамәлләре
(гамәл кылмаулары) белән килешмәү дәлилләре. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан гариза
бирүченең  дәлилләрен  раслаучы  документлар  (булганда),  йә  аларның  күчермәләре
тапшырылырга мөмкин.

(2017 елның 29 декабрендәге 479-ФЗ номерлы Федераль закон редакциясендә)
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