
 

Югары Ослан муниципаль районында аукцион 
рҽвешендҽ ҥткҽрелҽ торган сатуларда 
муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген 
арендага бирҥ буенча муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥнең Административ регламентын 
раслау турында 
 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 27 
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законга, «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт 
хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥнең 
административ регламентларын эшлҽҥ һҽм раслау тҽртибен раслау турында» 2010 
елның 2  ноябрендҽге 880 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
карарына ҥзгҽрешлҽр кертелҥгҽ һҽм «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр реестры» дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы турында» 2010 елның 10 
сентябрендҽге 729 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым 
карарларына ҥзгҽрешлҽр кертелҥгҽ бҽйле рҽвештҽ, «Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының аерым карарларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында» 2011 елның 
23 ноябрендҽге 961 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары 
кабул ителҥ белҽн, Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР 
БИРҼ:  
   1. Расларга - «Югары Ослан муниципаль районында аукцион формасында ҥткҽрелҽ 
торган сатуларда муниципаль милектҽге җир кишҽрлеге бирҥ буенча муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥнең Административ регламенты».  
   2. «Югары Ослан муниципаль районында аукцион рҽвешендҽ ҥткҽрелҽ торган 
сатуларда муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген арендага бирҥ буенча муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥнең Административ регламентын раслау турында» Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының 2019 елның 12 
августындагы 774 номерлы карары ҥз кҿчен югалткан дип танырга. 
   3. Ҽлеге карарны мҽгълҥмат стендларында игълан итҽргҽ һҽм Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында урнаштырырга. 
   4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны Башкарма комитет җитҽкчесенең 
социаль-икътисади ҥсеш буенча урынбасарына йҿклҽргҽ. 
Башкарма комитет Җитҽкчесе                                     В.С. Тимиряев 

  26.03.2020                                                                       253 
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Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районы    
Башкарма комитетының 2020 елның  
26 мартындагы 253 номерлы карарына  
                                                    
кушымта 
 

Югары Ослан муниципаль районында аукцион рҽвешендҽ ҥткҽрелҽ торган сатуларда 
муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген арендага бирҥ буенча 
 муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең Административ регламенты 

 

 1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 

Регламент) аукцион формасында ҥткҽрелҽ торган сатуларда муниципаль милектҽге җир 

кишҽрлеге бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең (алга таба – муниципаль хезмҽт) 

стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

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

мҿрҽҗҽгать итҥче). 

1.3. Муниципаль хезмҽт Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

(алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан кҥрсҽтелҽ. 

Муниципаль хезмҽт башкаручы – «Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре Палатасы» муниципаль 

учреждениесе (алга таба – Палата). 

1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Югары 

Ослан муниципаль районы, Югары Ослан авылы, Чехов урамы, 18. 

Палатаның урнашу урыны: Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль 

районы, Югары Ослан авылы, Медгородок ур., 21А йорт. 

Палатаның эш графигы: шимбҽ һҽм якшҽмбе кҿннҽреннҽн тыш, кҿн саен 8.00 дҽн 

17.00 гҽ кадҽр, тҿшке аш 12.00 дҽн 13.00 гҽ кадҽр. 

Палатаның кабул итҥ графигы: дҥшҽмбе, сишҽмбе 08:00дҽн 17:00гҽ кадҽр (физик 

затлар ҿчен), пҽнҗешҽмбе (юридик затлар ҿчен) 08:00дҽн 17:00 сҽгатькҽ кадҽр тҿшке 

аш 12.00 дҽн 13.00 сҽгатькҽ кадҽр.    

Ял һҽм туклану ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн 

билгелҽнҽ. 

Белешмҽ телефоны 8(84379) 2-19-35. 
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Узу шҽхесне ачыклаучы документлар буенча.  

1.3.2. «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль 

районның рҽсми сайты адресы (алга таба – «Интернет» челтҽре): (http:// www.verhniy-

uslon.tatar.ru). 

1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, шулай ук бҥлекнең (Башкарма комитетның) 

урнашу урыны һҽм эш графигы турында мҽгълҥмат бирелергҽ мҿмкин:  

1) гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен Башкарма комитет (бҥлек) биналарында 

урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥмат булган 

мҽгълҥмат стендлары аша.  

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http:/ 

www.verhniy-uslon.tatar.ru); 

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында 

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

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/ 

www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (Палатада): 

телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча;  

язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – 

кҽгазьдҽ почта аша, электрон почта аша. 

1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат Башкарма 

комитет белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза 

бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен Палатаның биналарында урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 

1994 елның 30 ноябрендҽге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан 

кодексы (1994 елның 5 декабрендҽге   32 номерлы Россия Федерациясе законнары 

җыелышның 3301 ст.) (алга таба - РФ ГК); 

Россия Федерациясенең 2001 елның 25 октябрендҽге 136-ФЗ номерлы Җир 

кодексы (2001елның 29 октябрендҽге 44 номерлы  Россия Федерациясе законнары 

җыелышның 4147 ст.) (алга таба  –  РФ ҖК); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-
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ФЗ номерлы Федераль закон) (2003 елның 6 октябрендҽге   40 номерлы РФ законнары 

җыелышы, 3822 ст.);  

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында»  2010 елның 27 

июлендҽге  210-ФЗ номерлы Федераль закон (2010 елның 2 августындагы 31 номерлы  

Россия Федерациясе законнары җыелышының 4179 ст.)    (алга таба-  210-ФЗ номерлы  

Федераль закон); 

 «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре һҽм 

федераль башкарма хакимият органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, 

Россия Федерациясе субъектларының дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ 

органнары арасында ҥзара хезмҽттҽшлек турында» РФ Хҿкҥмҽтенең 2011 елның 27 

сентябрендҽге 797 номерлы карары (2009 елның 19 мартындагы редакциясендҽ) (алга 

таба  –797 номерлы карары) (2011елның 3 октябрендҽге  40 номерлы Россия 

Федерациясе законнары җыелышның 5559 ст.) 

 «Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен яки мондый җир 

кишҽрлеклҽрен арендалау шартнамҽлҽрен тҿзҥ хокукын сату буенча сатуларны 

оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында» РФ Хҿкҥмҽтенең 2002 елның 11 ноябрендҽге 808 

номерлы карары (алга таба  -    808 номерлы боерык) (2002 елның 18 ноябрендҽге 46 

номерлы   Россия Федерациясе законнары җыелышның 4587ст.); 

«Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен арендалау 

вакытында аренда тҥлҽвен билгелҽҥнең тҿп принциплары һҽм аренда тҥлҽве кҥлҽмен 

билгелҽҥ кагыйдҽлҽре, шулай ук Россия Федерациясе милкендҽге җирлҽр ҿчен аренда 

тҥлҽве кертҥ тҽртибен, шартларын һҽм срокларын билгелҽҥ турында» 2009 елның 16 

июлендҽге 582 номерлы РФ Хҿкҥмҽте карары (алга таба  –582 номерлы карары) (2009 

елның 27 июлендҽге  30 номерлы Россия Федерациясе законнары җыелышның 3821 

ст.); 

 «Территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен 

урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки 

җир кишҽрлеклҽренең кадастр планында урнашу схемасын ҽзерлҽҥ, электрон документ 

рҽвешендҽ җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру 

схемасын ҽзерлҽҥ, аны ҽзерлҽҥ документ формасында кҽгазьдҽ башкарылган 

территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру 

схемасын ҽзерлҽҥ талҽплҽрен раслау турында» Россия Икътисадый ҥсеш 

министрлыгының 2014 елның 27 ноябрендҽге 762 номерлы боерыгы (алга таба  –762 

номерлы боерык) (http://www.pravo.gov.ru хокукый мҽгълҥматның рҽсми интернет-

порталы, 2015 ел, 18 февраль); 
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Югары Ослан муниципаль районы Советының 2005 елның 10 декабрендҽге 18 

номерлы  карары белҽн кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Уставы (алга таба – Устав); 

Югары Ослан муниципаль районы Советының 2005 елның 30 декабрендҽге 4-30 

номерлы Башкарма комитет турында карары белҽн расланган (алга таба - Башкарма 

комитет турында Нигезлҽмҽ) (2012 елның 4 апрелендҽге 25-239 номерлы ҥзгҽрешлҽр 

белҽн) Нигезлҽмҽ (алга таба-Башкарма комитет турында Нигезлҽмҽ); 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир 

мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында 2016 елның 14 мартындагы, 9-81номерлы  карары 

белҽн расланган Нигезлҽмҽ (алга таба – Палата турында Нигезлҽмҽ); 

Башкарма комитет җитҽкчесенең 2006 елның 31 августындагы  321 номерлы 

карары белҽн расланган эчке хезмҽт тҽртибе Кагыйдҽлҽре (алга таба – Кагыйдҽлҽр). 

1.5. Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 

- дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн 

торып эш урыны – Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен 

раслау турында» 2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген 

оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан Республикасы муниципаль 

районының (шҽһҽр округының) шҽһҽр һҽм авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн  дҽҥлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль 

аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис),  

– техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм 

документка (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең, белешмҽлҽр 

шуларга нигезлҽнеп кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең туры килмҽвенҽ 

китергҽн хата (ялгыш язу, хҽреф хатасы, грамматик яисҽ арифметик хата, яки охшаш 

хата). 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза астында (алга таба - 

гариза) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорау аңлашыла (2010 елның 27 июлендҽге 

210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддҽсенең 2 пункты). Гариза стандарт бланкта 

тутырыла (1 кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
стандартына талҽплҽр исеме 

Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге 
Хезмҽт кҥрсҽтҥне яки талҽпне 

билгелҽҥче норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ исеме 

«Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген аукцион 
рҽвешендҽ уздырыла торган сатуларда арендага бирҥ» 
хезмҽте 

РФ ҖК   1 п.  39.6 ст.  
 

2.2. Турыдан-туры 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 
башкарма хакимият органы 
исеме 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма комитеты 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре Палатасы» 
муниципаль учреждениесе 

  Палата турында Нигезлҽмҽ 

2.3. Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽренең 
тасвирламасы 

1. Аукцион ҥткҽрҥ турында карар яки аукцион 
ҥткҽрҥдҽн баш тарту турында хат (2 кушымта). 

2) җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе (3 
кушымта). 

3) җир кишҽрлеген кабул итҥ – тапшыру акты (4 
кушымта). 

4) хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат 

РФ ҖК   пп.9 п.4 ст.39.11; 
  Палата турында Нигезлҽмҽ 

2.4. Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ вакыты 

Гариза алынганнан соң 60 эш кҿне1 эчендҽ аукцион 
ҥткҽрҥ турында Карар кабул итҥ.  

Аукцион нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽ рҽсми 
сайтта ҽлеге беркетмҽгҽ кул куелганнан соң бер эш кҿне 
эчендҽ урнаштырыла. 

Вҽкалҽтле орган аукцион җиңҥчесенҽ яки аукционда 
катнашкан бердҽнбер катнашучыга аукцион нҽтиҗҽлҽре 
турында беркетмҽ тҿзелгҽн кҿннҽн алып ун кҿн эчендҽ 
җир кишҽрлеген сату-алу шартнамҽсе проектының яки 
җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе проектының ҿч 
нҿсхҽсен җибҽрҽ. Шул ук вакытта җир кишҽрлеген сату-
алу килешҥе аукцион җиңҥчесе тҽкъдим иткҽн бҽядҽн 
яисҽ ҽлеге шартнамҽ аукционда катнашкан бердҽнбер 
катнашучы белҽн аукцион предметының башлангыч 
бҽясе буенча тҿзелгҽн очракта тҿзелҽ, ҽ җир 
кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе буенча еллык 
аренда тҥлҽве яисҽ беренче аренда тҥлҽве кҥлҽме 

РФ ҖК    4 п.,9 к.п., 39.11ст.  
 
 
РФ ҖК   16 п., 39.12 ст 
 
 
РФ ҖК   20 п., 39.12 ст 
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аукцион җиңҥчесе тҽкъдим иткҽн кҥлҽмдҽ яисҽ 
аукционда катнашкан бердҽнбер катнашучы белҽн ҽлеге 
шартнамҽ тҿзегҽн очракта, аукцион предметының 
башлангыч бҽясеннҽн тигез кҥлҽмдҽ билгелҽнҽ. 
Аукцион нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥмат рҽсми сайтта 
урнаштырылган кҿннҽн соң ун кҿннҽн дҽ соңга калмыйча 
кҥрсҽтелгҽн шартнамҽлҽрне тҿзҥ рҿхсҽт ителми. 

Аукцион ҥткҽрҥ белҽн бҽйле кҿтҥ срогы муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытына керми 

2.5. Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ ҿчен, шулай ук 
мҿрҽҗҽгать итҥче 
тарафыннан тапшырылырга 
тиешле муниципаль 
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен 
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган 
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен 
законнар һҽм башка норматив 
хокукый актлар нигезендҽ 
кирҽкле документларның тулы 
исемлеге 

1) Гариза: 
- документ формасында кҽгазьдҽ; 
- Региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ 

«Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге  
63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ 
имзаланган электрон формада; 

2)  Гариза мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле тарафыннан 
бирелгҽн булса, мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм мҿрҽҗҽгать 
итҥче вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документларның 
һҽм гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен раслаучы 
документның кҥчермҽлҽре; 

3) территориялҽрнең кадастр планында җир 
кишҽрлеген урнаштыруның расланган схемасы (ҽгҽр 
җир кишҽрлеген тҿзҥ каралган территорияне межалау 
проекты тҿзелмҽгҽн һҽм расланмаган булса). 

Җирлҽр яки җир кишҽрлегенең кадастр планында 
җир кишҽрлегеннҽн файдалану кҥздҽ тотыла торган 
чиклҽрнең чиклҽре схемасы, территория чиклҽренең 
координат нокталары кҥрсҽтелгҽн очракта - җир яки җир 
кишҽрлегенең бер ҿлешен (кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт 
кадастрын алып барганда кулланыла торган 
координаталар системасын кулланып) файдалану 
планлаштырылган очракта; 

Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза 
бирҥче Башкарма комитетта шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ 
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма 
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган. 

РФ ҖК   4 39.11п.; 
  Палата турында Нигезлҽмҽ 
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Гариза һҽм кушып бирелҽ торган документлар 
мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҽгазьдҽ тҥбҽндҽге 
ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ) 
мҿмкин: 

шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ 
нигезендҽ эш итҥче зат); 

почта аша. 
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн 

квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган 
электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче 
тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга 
(җибҽрелергҽ) мҿмкин 

2.6 Дҽҥлҽт органнары, җирле 
ҥзидарҽ органнары һҽм башка 
оешмалар карамагында 
булган, шулай ук мҿрҽҗҽгать 
итҥче аларны, шул исҽптҽн 
электрон формада алу 
ысуллары, аларны бирҥ 
тҽртибе, дҽҥлҽт органы, 
җирле ҥзидарҽ органы яисҽ 
ҽлеге документлар белҽн эш 
итҥче оешма карамагында 
булган муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ ҿчен норматив 
хокукый актлар нигезендҽ 
кирҽкле документларның тулы 
исемлеге 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына: 
1) Кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларның һҽм аның белҽн 

алыш-бирешлҽрнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ 
(кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында 
һҽркем файдалана алырлык мҽгълҥмат булган) (бинага, 
тҿзелешкҽ, корылмага хокуклар турында); 

2) Кҥчемсез милеккҽ хокукларның һҽм аның белҽн 
алыш-бирешлҽрнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ 
(кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында 
һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽр булган) (җир 
кишҽрлегенҽ хокуклар турында); 

Мҿрҽҗҽгать итҥче тапшырырга хокуклы 
документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе 
шушы Регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн. 

Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле 
ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар 
карамагындагы югарыда санап ҥтелгҽн документларны 
талҽп итҥ тыела. 

Мҿрҽҗҽгать итҥченең югарыда кҥрсҽтелгҽн 
белешмҽлҽр булган документларны тапшырмавы 
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен 
нигез була алмый 

РФ ҖК; 
  Палата турында Нигезлҽмҽ 

2.7 Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

1) тиешле булмаган зат тарафыннан документлар 
тапшыру; 
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документларны кабул итҥдҽн 
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең 
тулы исемлеге 

2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 
2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ 
туры килмҽве; 

3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган 
документларда теркҽлмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр, аларның 
эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек бирми торган 
җитди тҿгҽлсезлеклҽр  булуы; 

2.8. Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥне туктатып тору яки 
бирҥдҽн баш тарту ҿчен 
нигезлҽрнең тулы исемлеге 

Хезмҽтне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган. 
Баш тарту ҿчен нигезлҽр: 

1) җир кишҽрлеге чиклҽре "Кҥчемсез милекне 
дҽҥлҽт теркҽве турында" Федераль закон талҽплҽре 
нигезендҽ тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш; 

2) мондый җир кишҽрлеге дҽҥлҽт милке 
чиклҽнмҽгҽн җирлҽрдҽн яисҽ җир кишҽрлегеннҽн 
тҿзелгҽн очраклардан тыш дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 
милек хокукы теркҽлмҽгҽн җир кишҽрлегенҽ; 

3) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ, рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлегеннҽн 
файдаланып, биналар, корылмалар тҿзҥ мҿмкинлеге 
каралмаган очраклардан тыш, рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, 
реконструкциянең чик параметрлары билгелҽнмҽгҽн җир 
кишҽрлегенҽ карата; 

4) җир кишҽрлеген рҿхсҽт ителгҽн файдалану 
нигезендҽ биналар, корылмалар тҿзҥ мҿмкинлеге 
каралмаган һҽм территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ 
ҿчен җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзҥ 
хокукына аукцион ҥткҽрҥ очракларыннан тыш җир 
кишҽрлегенҽ карата объектларны инженер-техник 
тҽэмин итҥ челтҽрлҽренҽ тоташтыру (технологик 
тоташтыру) буенча техник шартлар турында 
мҽгълҥматлар булмау; 

5) җир кишҽрлегенҽ карата җир кишҽрлегеннҽн 
рҿхсҽт ителгҽн файдалану билгелҽнмҽгҽн  яисҽ рҿхсҽт 
ителгҽн файдалану аукцион уздыру турындагы гаризада 
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегеннҽн файдалану 
максатларына туры килми; 

 
 
РФ ҖК   8 п., 39.11 ст. 
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5.1) җир кишҽрлеге территориядҽн файдалануның 
махсус шартлары булган зона чиклҽрендҽ тулысынча 
урнашкан, анда җир кишҽрлеклҽреннҽн файдалануның 
билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽре аукцион уздыру турындагы 
гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегеннҽн файдалану 
максатлары нигезендҽ җир кишҽрлегеннҽн файдалануга 
рҿхсҽт ителми; 

6) җир кишҽрлеге җирлҽрнең билгеле бер 
категориясенҽ кертелмҽгҽн; 

7) җир кишҽрлеге даими (вакыты чиклҽнмҽгҽн) 
файдалану, тҥлҽҥсез файдалану, гомерлек мирас итеп 
билҽҥ яисҽ арендалау хокукында бирелгҽн; 

8) җир кишҽрлегендҽ урнаштыру сервитут, гавами 
сервитут нигезендҽ рҿхсҽт ителҽ торган корылмалар 
(шул исҽптҽн тҿзелеш тҽмамланмаган корылмалар) 
яисҽ ҽлеге Кодексның 39.36 статьясы нигезендҽ 
урнаштырылган объектлар урнашкан очраклардан тыш, 
гражданнарга яисҽ юридик затларга караган бина, 
корылма, тҿгҽллҽнмҽгҽн тҿзелеш объекты урнашкан, 
шулай ук җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзҥ 
хокукына аукцион ҥткҽрҥ очраклары, ҽгҽр анда урнашкан 
биналарга, корылмаларга, тҿгҽллҽнмҽгҽн тҿзелеш 
объектына карата рҿхсҽтсез корылманы җимерҥ 
турында карар кабул ителгҽн булса, яки ҥзбелдекле 
корылманы җимерҥ яисҽ аны билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ 
һҽм кҥрсҽтелгҽн карарлар белҽн билгелҽнгҽн срокларга 
туры китерҥ турында карар кабул ителгҽн булса, Россия 
Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 55.32 
статьясындагы 11 ҿлешендҽ каралган бурычлар 
ҥтҽлмҽгҽн булса, шулай ук җир кишҽрлеген арендалау 
шартнамҽсен тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ очраклары, 
ҽгҽр анда урнашкан биналарга, корылмага, объектны 
тҿзеп бетермҽҥ турында карар кабул ителгҽн булса, 
яисҽ ҥз белдеклеге белҽн тҿзелгҽн корылманы сҥтҥ яисҽ 
аның тҿгҽллҽнгҽн срокларына туры китерҥ турында 
карар кабул ителгҽн булса, Россия Федерациясе Шҽһҽр 
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тҿзелеше кодексының 55.32 статьясындагы 11 
ҿлешендҽ каралган бурычлар ҥтҽлмҽгҽн булса; 

9) җир кишҽрлегендҽ дҽҥлҽт милкендҽге яисҽ 
муниципаль милектҽге бина, корылма, тҿгҽллҽнмҽгҽн 
тҿзелеш объекты урнашкан, һҽм кҥрсҽтелгҽн 
биналарны, корылмаларны, тҿгҽллҽнмҽгҽн тҿзелеш 
объектын сату яисҽ арендага бирҥ башка аукцион 
предметы булып тора яки кҥрсҽтелгҽн бина, корылма, 
тҿгҽллҽнмҽгҽн тҿзелеш объекты сатылмый яисҽ шушы 
аукционда җир кишҽрлеге белҽн бер ҥк вакытта 
арендага бирелми, монда ҽлеге Кодексның 39-36 
статьясы нигезендҽ урнаштырылган корылмалар (шул 
исҽптҽн тҿзелеш тҽмамланмаган корылмалар) урнашкан 
булса; 

10) федераль закон нигезендҽ ҽйлҽнештҽн алынган 
җир участоклары аренда шартнамҽсе предметы булырга 
мҿмкин булган очраклардан тыш, җир кишҽрлеге 
ҽйлҽнештҽн алынган; 

11) җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзҥ 
хокукына аукцион ҥткҽрҥ очракларыннан тыш, җир 
кишҽрлеге ҽйлҽнештҽ чиклҽнгҽн; 

12) җир кишҽрлеге, җир кишҽрлеген резервлау 
срогыннан артмаган срокка арендага алу шартнамҽсен 
тҿзҥ хокукына аукцион уздыру очрагыннан тыш, дҽҥлҽт 
яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган; 

13) җир кишҽрлеге тҿзелгҽн территория чиклҽрендҽ 
урнашкан, аңа карата аны ҥстерҥ турында шартнамҽ 
тҿзелгҽн территория яисҽ аңа карата аны комплекслы 
ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн территория 
чиклҽрендҽ урнашкан; 

14) җир кишҽрлеге территориаль планлаштыруның 
расланган документлары һҽм (яки) территорияне 
планлаштыру документлары нигезендҽ федераль 
ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге 
объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны 
урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн; 
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15) җир кишҽрлеге Россия Федерациясенең дҽҥлҽт 
программасы, Россия Федерациясе субъектының дҽҥлҽт 
программасы яки адреслы инвестицион программа 
нигезендҽ бина яки корылманы урнаштыру ҿчен 
билгелҽнгҽн; 

16) җир кишҽрлегенҽ карата аны бирҥне алдан 
килештерҥ турында карар кабул ителгҽн; 

17) җир кишҽрлегенҽ карата, мондый җир 
кишҽрлеген алдан килештерҥдҽн баш тарту турында 
карар яисҽ аны бирҥдҽн баш тарту турында карар кабул 
ителгҽн очраклардан тыш, аны алдан килештерҥ 
турында гариза яисҽ җир кишҽрлеген бирҥ турында 
гариза кергҽн; 

18) җир кишҽрлеге гомуми файдаланудагы җир 
кишҽрлеге булып тора яисҽ гомуми файдаланудагы 
җирлҽр, гомуми файдаланудагы территориялҽр 
чиклҽрендҽ урнашкан; 

19) дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен, 
мондый җир кишҽрлегендҽ урнашкан кҥпфатирлы 
йортны авария хҽлендҽ һҽм сҥтелергҽ яки 
реконструкциялҽнергҽ тиешле җир кишҽрлегеннҽн тыш, 
дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган җир 
кишҽрлегеннҽн тыш, тартып алынган. 

2.9. Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган 
дҽҥлҽт пошлинасы яки башка 
тҥлҽҥ алу тҽртибе, кҥлҽме 
һҽм нигезлҽре 

Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ  

2.10.  Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 
мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр 
исемлеге, шул исҽптҽн 
муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 
оешмалар тарафыннан 
бирелҽ торган документ 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп ителми  
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(документлар) турында 
белешмҽлҽр 

2.11. Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ ҿчен,  шул исҽптҽн 
мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен 
исҽплҽҥ методикасы турында 
мҽгълҥматны да кертеп 
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган 
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен тҥлҽҥ 
алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм 
нигезлҽре  

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп ителми  

2.12. Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ турында сорау 
биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт 
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен алганда 
чиратның максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза 
бирҥ-15 минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган 
очракта чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан 
артмаска тиеш 

 

2.13. Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать 
итҥченең соравын теркҽҥ 
вакыты 

Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ  
Электрон формада ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ кергҽн 

сорау ял (бҽйрҽм) кҿненнҽн соң  икенче эш кҿненҽ 
теркҽлҽ  

 

2.14. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ залына, 
кҿтҥ залына, дҽҥлҽт яки 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
турындагы запросларны 
тутыру урыннарына, аларны 
тутыру ҥрнҽклҽренҽ һҽм һҽр 
дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 
документлар исемлегенҽ, шул 
исҽптҽн инвалидларга 
социаль яклау турында 
Россия Федерациясе 
законнары нигезендҽ 
кҥрсҽтелгҽн объектларның 
инвалидлар ҿчен ҥтемлелеген 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система 
һҽм янгын сҥндерҥ системасы, мҽгълҥмат стендлары 
белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм урыннарда 
башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына 
тоткарлыксыз керҽ алуы тҽэмин ителҽ (бинага керҥ-чыгу 
һҽм алар чиклҽрендҽ уңайлы кҥчҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 
визуаль, текст һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза 
бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн 
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ 
алып, урнаштырыла 
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тҽэмин итҥгҽ карата талҽплҽр 

2.15. Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдалану 
мҿмкинлеге һҽм сыйфаты 
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн 
мҿрҽҗҽгать итҥченең 
муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар 
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге 
саны һҽм аларның 
дҽвамлылыгы, муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы 
турында мҽгълҥмат алу 
мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 
мҽгълҥмати-коммуникацион 
технологиялҽрдҽн 
файдаланып, дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле 
ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы 
кҥлҽмдҽ) муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥнең мҿмкинлеге яки  
мҿмкин булмау, җирле 
ҥзидарҽ органының телҽсҽ 
кайсы территориаль 
бҥлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать 
итҥчене сайлау буенча 
(экстерриториаль принцип), 
дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ 
дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль 
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ турында 
Федераль законның 15.1 
статьясында каралган талҽп 
(комплекслы сорау) 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең һҽркем ҿчен мҿмкин 
булуы кҥрсҽткечлҽре булып тора: 

Палатаның бинасы җҽмҽгать транспортыннан 
файдалану мҿмкинлеге зонасында урнашкан; 

кирҽкле белгечлҽр саны, шулай ук гариза 
бирҥчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган 
бҥлмҽлҽр булу; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм 
сроклары турында тулы мҽгълҥмат «Интернет» 
челтҽрендҽге палатаның мҽгълҥмат ресурслары, Дҽҥлҽт 
һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында 
булу. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сыйфаты тҥбҽндҽгелҽр 
булмау белҽн характерлана: 

гариза бирҥчелҽргҽ документлар кабул итҥ һҽм бирҥ 
чиратлары; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу; 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 

хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 
шикаятьлҽр; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата 
ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны 
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда, 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм 
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ 
тотыла. Хезмҽттҽшлек дҽвамлылыгы регламент белҽн 
билгелҽнҽ. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, документларны кабул итҥ һҽм бирҥ 
буенча консультацияне КФҤ белгече башкара. 
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2.16. Электрон формада 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҥзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу 
тҽртибе турында консультацияне Интернет аша яисҽ 
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.  

Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ 
кҥрсҽткҽндҽ гариза бирҥче хокуклы: 

а) бердҽм порталда яки региональ порталда 
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм 
сроклары турында мҽгълҥмат алырга; 

б) региональ порталның «Шҽхси кабинет»ын  
кулланып, электрон документ рҽвешендҽ муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны гаризаның электрон 
формасын тутыру юлы белҽн бирергҽ. 

Региональ порталның «Шҽхси кабинет» аша 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар 
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза 
кулланыла. Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе 
Хҿкҥмҽтенең 2012 елның 25 июнендҽге 634  номерлы 
карарында каралган очракларда гади электрон имза 
кулланырга хокуклы; 

в) электрон формада бирелгҽн муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ турындагы гаризаларны ҥтҽҥ барышы турында 
белешмҽлҽр алырга; 

г) тҿбҽк порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 
сыйфатын бҽялҽргҽ; 

д) электрон документ формасында муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алырга; 

е) бҥлекнең карары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы), 
шулай ук аның вазыйфаи затлары, муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең муниципаль районның рҽсми сайты, 
тҿбҽк порталы, федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы 
порталы аша дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт 
һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан 
башкарылган карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл 
кылмавына) судка кадҽр шикаять бирҥ процессын 
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тҽэмин итҽ торган федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат 
системасы порталы аша гамҽлгҽ ашыруына (гамҽл 
кылмавына) шикаять бирергҽ. Региональ порталның 
«Шҽхси кабинет»ын  кулланып муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны җибҽргҽндҽ 
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза кулланыла. 
Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 
2012 елның 25 июлендҽге  634 номерлы  карарында 
каралган очракларда гади электрон имза кулланырга 
хокуклы; 

в) электрон формада бирелгҽн муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ турындагы гаризаларны ҥтҽҥ барышы турында 
белешмҽлҽр алырга; 

г) тҿбҽк порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 
сыйфатын бҽялҽргҽ; 

д) электрон документ формасында муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алырга; 

е) бҥлекнең карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл 
кылмауларына), шулай ук аның вазыйфаи затларына, 
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең муниципаль районның 
рҽсми сайты, региональ портал, федераль дҽҥлҽт 
мҽгълҥмат системасы порталы аша дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар, аларның 
вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга һҽм 
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять 
бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять бирергҽ. 

 

1Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогы административ процедураларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле суммар сроктан чыгып 
билгелҽнҽ. Административ процедураларның озынлыгы эш кҿннҽрендҽ исҽплҽнҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм сроклары, аларны 

ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ 

процедураларны ҥтҽҥ ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ административ процедураларны ҥтҽҥ 

ҥзенчҽлеклҽре. 

3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы 

3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ; 
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 
5) аукцион ҥткҽрҥ; 
6) шартнамҽ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ. 
3.1.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр эзлеклелегенең Блок-

схемасы 5 кушымтада кҥрсҽтелгҽн.  
 

3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ 

3.2.1 Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, телефон аша һҽм (яки) электрон почта аша 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен, ышанычлы 

зат яки КФҤ аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы, ерактан торып эш урыны КФҤ аша язма 

рҽвештҽ яисҽ электрон формада муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза бирҽ 

һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага тапшыра. 

Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен 

бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча 

консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче 

мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документлар 

формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр. 

3.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ 

3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты 

нигезендҽ документлар тапшыра. 

Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, 

гаризаларны кабул итҥ ҿчен җаваплы: 

а) электрон документлар ҽйлҽнеше системасында гаризаны теркҽҥне тҽэмин 

итҽ, шул ук вакытта гаризага «Ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яисҽ 
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«Эшкҽртҥдҽ» статусы бирелҽ, бу региональ порталның «Шҽхси кабинетында» 

чагылдырыла; 

б) Бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы белҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 

кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган документларның 

электрон рҽвешлҽрен тапшырылган очракта) электрон имзаның чынбарлык 

шартлары ҥтҽлешен тикшерҽ. 

Ҽгҽр кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзаны тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ 

аның чынбарлык шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаган булса, Бҥлекнең вазыйфаи заты 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризада кҥрсҽтелгҽн ысул белҽн гариза кергҽн кҿннең 

иртҽгесеннҽн дҽ соңга калмыйча, гаризаның теркҽҥ номерын, гариза алу датасын, 

аңа тапшырылган документларның исемнҽре исемлеген, муниципаль хезмҽт 

нҽтиҗҽсен алу датасын ҥз эченҽ алган гариза керҥ турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ. 

Ҽгҽр кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзаны тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ 

аның чынбарлык шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты: 

электрон рҽвештҽ кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында 

карар кабул итҽ; 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «Электрон имза турында» Федераль законның 2011 елның 

11 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы  статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон формада 

кабул ителгҽн карар турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҽ, алар аны кабул итҥ ҿчен нигез 

булып тора. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн 

квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар ҽйлҽнеше 

системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2012 елның 25 

августындагы  852 носмерлы  карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрне алу ҿчен мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон 

култамгадан файдалану кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн 

җибҽрелҽ. 

3.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы тормышка ашыра : 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;  

тикшерҥ вҽкалҽтлҽренҽ мҿрҽҗҽгать итҥ (гамҽллҽр буенча ышаныч Кҽгазе); 

ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҥ;  

тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен 

тикшерҥ (документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда 

дҽгъвалар, сызган сҥзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Кисҽтҥлҽр булмаган очракта КФҤ белгече башкара: 

гаризаны махсус журналда кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 
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мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн 

номерда бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

датасы һҽм вакыты турында билге белҽн тапшыру; 

Палата рҽисенҽ гариза җибҽрҥ. 

Документлар кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, КФҤ 

белгече, документларны алып баручы, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ ҿчен 

каршылыклар барлыгы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш 

тарту ҿчен ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язма рҽвештҽ аңлатып, 

документларны аңа кайтара. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут дҽвамында гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, Палата 

рҽисе каравына яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтарылган документлар. 

3.3.3 Палата рҽисе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм аңа гариза 

җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 

3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

сораулар  формалаштыру һҽм җибҽрҥ 

3.4.1. Палата белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы 

ярдҽмендҽ электрон рҽвештҽ тҥбҽндҽгелҽрне бирҥ турында запрослар җибҽрҽ: 

1) кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларның һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрнең Бердҽм 

дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽлҽр (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар 

турында һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽр булган) (бинага, тҿзелешкҽ, 

корылмага хокуклар турында); 

2) кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларның һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрнең Бердҽм 

дҽҥлҽт реестрыннан (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем 

файдалана алырлык белешмҽлҽр булган) ҿземтҽлҽр (җир кишҽрлегенҽ хокуклар 

турында). 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр. 

3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар 

нигезендҽ мҽгълҥмат белҽн тҽэмин итҥче белгеч(лҽр) соратып алына торган 
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документларны (мҽгълҥматны) тапшыра яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 

документ һҽм (яки) мҽгълҥматның булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽ (алга таба 

– баш тарту турында белдерҥ кҽгазе). 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар, ҽгҽр дҽ ведомствоара запрос 

ҽзерлҽҥ һҽм ведомствоара талҽпкҽ җавап җибҽрҥнең федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул 

ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн 

булса, документ һҽм мҽгълҥмат бирҥче оешмага кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яисҽ палатага 

җибҽрелгҽн баш тарту турында хҽбҽрнамҽ. 

3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ: 

3.5.1. Палата белгече кергҽн документлар (мҽгълҥматлар) нигезендҽ: 

аукцион ҥткҽрҥ турында яки аукцион уздырудан баш тарту турында карар кабул 

итҽ; 

кире кагуның сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, җир кишҽрлеген бирҥдҽн баш тарту 

турында карар проектын яисҽ хат проектын ҽзерли; 

ҽзерлҽнгҽн документ проектын рҽсмилҽштерҽ; 

ҽзерлҽнгҽн документ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥ процедурасын 

гамҽлгҽ ашыра; 

Документ проектын Башкарма комитет җитҽкчесе имзасына (ул вҽкалҽт биргҽн 

затка) җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедура документлар (белешмҽлҽр) кергҽн 

вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (ул вҽкалҽт 

биргҽн затка) имза салуга юнҽлдерелгҽн документ проекты. 

3.5.2. Башкарма комитет җитҽкчесе документ яки баш тарту турындагы хатны 

имзалый һҽм теркҽҥ ҿчен палатага җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар узган процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: кул куелган документ яки теркҽлҥ ҿчен җибҽрелгҽн 

хат. 

3.5.3. Башкарма комитет белгече: 

кире кагу турындагы карарны яки хатны терки; 
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Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулыннан 

файдаланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн 

кҥрсҽтмҽ яисҽ баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар документны теркҽҥ кҿнендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) хҽбҽр итҥ. 

3.5.4. Башкарма комитет белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) кул кую 

ҿчен рҽсмилҽштерелгҽн карар яки баш тарту турында хат бирҽ. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында 

җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 

карарны бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн 

кҿнендҽ; 

шушы Регламентның 3.5.3 пунктчасында каралган процедура тҽмамланганнан 

соң бер кҿн эчендҽ почта аша хат җибҽрҥ.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн карар яисҽ җир кишҽрлеген бирҥдҽн 

баш тарту турында хат. 

3.6. Аукцион ҥткҽрҥ 

3.6.1. Палата белгече аукционны оештыручыларга аукцион ҥткҽрҥ турында 

карар җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар ҽлеге Регламентның 3.5.3 

пунктында каралган процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: аукционны оештыручыга җибҽрелгҽн карар. 

3.6.2. Аукционны оештыручы карар кабул итеп, аукцион ҥткҽрҥ турында 

хҽбҽрнамҽне җирлек, шҽһҽр округы Уставының муниципаль хокукый актларын рҽсми 

бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ) ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, аукцион уздырылган 

кҿнгҽ кадҽр кимендҽ утыз кҿн кала бастырып чыгаруны тҽэмин итҽ һҽм аукцион 

ҥткҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар аукционны оештыручы 

регламенты белҽн билгелҽнгҽн срокта гамҽлгҽ ашырыла. 
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: аукцион ҥткҽрҥ турында хҽбҽрнамҽне бастырып 

чыгару. 

3.6.3 Аукционны оештыручы аукцион уздыра һҽм аның нҽтиҗҽлҽре буенча 

аукцион нҽтиҗҽлҽре беркетмҽсен ике нҿсхҽдҽ рҽсмилҽштерҽ. Бер нҿсхҽ аукционда 

җиңҥчегҽ бирҽ. Аукцион нҽтиҗҽлҽре турындагы беркетмҽ http:/ www.verhniy-

uslon.tatar.ru рҽсми сайтында урнаштырыла. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар тҥбҽндҽгечҽ башкарыла: 

беркетмҽне аукционда җиңҥчегҽ бирҥ - аукцион кҿнендҽ; 

беркетмҽне http:/ www.verhniy-uslon.tatar.ru рҽсми сайтында урнаштыру - ҽлеге 

беркетмҽгҽ имза салынган кҿннҽн бер эш кҿне дҽвамында. 

Процедуралар нҽтиҗҽсе: беркетмҽне сайтта бирҥ һҽм урнаштыру. 

3.7. Шартнамҽ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен 

бирҥ 

3.7.1. Палата белгече кергҽн документ нигезендҽ: 

сату-алу килешҥе (аренда) проектын (алга таба – шартнамҽ) яки муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат проектын ҽзерли; 

ҽзерлҽнгҽн документ проекты килештерҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ карар 

биргҽннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: имза салуга юнҽлдерелгҽн документ проекты. 

3.7.2. Палата рҽисе документны имзалый һҽм милек мҿнҽсҽбҽтлҽре бҥлегенҽ 

(алга таба – бҥлеккҽ) җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар узган процедураны 

тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешҥ яки баш тарту турында хат. 

3.7.3. Бҥлек Белгече: 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын 

кулланып, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең нҽтиҗҽсен бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ; 

теркҽлҥ журналында килешҥ терки. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куйган кҿнне 

Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 
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Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ хҽбҽр итҥ. 

3.7.4. Бҥлек белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту турында хат бирҽ яисҽ почта аша хат җибҽрҽ. 

Гариза бирҥчегҽ килешҥгҽ кул куйганнан соң, ике нҿсхҽсен тапшыра, берсе 

палатада саклауга калдыра. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган Процедура гамҽлгҽ ашырыла: 

15 минут эчендҽ - гариза бирҥченең ҥзе килеп җиткҽн очракта; 

ҽлеге Регламентның 3.7.2 кече пункты белҽн каралган процедура 

тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ, җавап почта аша җибҽрелгҽн очракта. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: Палаткага җибҽрелгҽн имзаланган документ. 

3.8. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

3.8.1.  Гариза бирҥче КФҤ муниципаль хезмҽт алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итҽргҽ 

хокуклы.  

3.8.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган.  

3.8.3. КФҤ муниципаль хезмҽт алу ҿчен документлар алганда процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3-3.7 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль 

хезмҽтнең нҽтиҗҽсе КФҤ җибҽрелҽ.  

3.9. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.  

3.9.1. Документта техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче палатага 

тапшыра: 

техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (7  кушымта); 

гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе 

буларак бирелгҽн документ; 

юридик кҿчкҽ ия, техник хаталар булуын таныклаучы документлар.  

Документта кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматларда техник хаталарны тҿзҽтҥ турында 

гариза бирҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн ҥзе яки почта аша (шул исҽптҽн электрон почта 

аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яки КФҤ аша 

җибҽрелҽ. 

3.9.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтҥ 

турында гариза кабул итҽ, кушып бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм 

аларны палатага тапшыра. 
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Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган Процедура гаризаны теркҽгҽннҽн соң бер кҿн 

эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: палата белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул 

ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.9.3. Палата белгече документларны карый һҽм ҽлеге Регламентның 3.5 яки 

3.7 пунктында каралган документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында мҿрҽҗҽгать 

итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) тҿзҽтелгҽн документны, гариза бирҥченең (аның вҽкиленнҽн) 

техник хата булган документ оригиналын тартып алып, шҽхсҽн ҥзе бирҽ яисҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥче адресына почта аша (электрон почта аша) документ алу 

мҿмкинлеге турындагы хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хатаны ачыклаганнан 

соң яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан рҿхсҽт ителгҽн хата турында гариза 

алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 

 

4. Муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары 

4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулы һҽм сыйфатлы булуын контрольдҽ 

тоту мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ 

органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карарлар ҽзерлҽҥне 

ҥз эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары 

булып торалар: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 

килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып, проектларны визалау тора; 

2) эш башкаруын тикшерҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрелҽ торган эш; 

3) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының 

ҥтҽлешен контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ. 

Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты яки 

еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. 

Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы тикшерҥлҽр) белҽн 

бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яки мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча 

карала ала. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең 

башкарылуын контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру максатларында Башкарма комитет 
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җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр 

тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар 

тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген саклауга агымдагы контроль 

палатаның рҽисе, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча эш оештыру ҿчен җаваплы, 

шулай ук палата белгечлҽре тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 

ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында 

нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр хокукларын бозу 

ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ 

җаваплылыкка тартыла. 

4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен 

вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе 

урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ 

гамҽллҽрне вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 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 кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 

оешмалары тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ палатаның 

эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм мҿрҽҗҽгатьлҽрне 

(шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге турында тулы, актуаль һҽм дҿрес 

мҽгълҥмат алганда гамҽлгҽ ашырыла. 

5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерҥ тҽртибе 

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

палатаның, палатаның яисҽ муниципаль берҽмлек советына судка кадҽр тҽртиптҽ 

шикаять бирергҽ хокуклы. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге 

очракларда: 

1) «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» дҽҥлҽт 

яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризаны теркҽҥ вакыты бозылу турында 

2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы  Федераль законның 15.1 16 статьясында 

кҥрсҽтелгҽн гарызнамҽ, аларның хезмҽткҽрлҽре; 
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2) дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта 

кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ 

кҥпфункцияле ҥзҽккҽ «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру 

турында» 27.07.2010 елның 27 июлендҽге   210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять 

бирҥ мҿмкин; 

3)  муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен мҿрҽҗҽгать итҥченең Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль районының норматив хокукый 

актларында каралмаган документларында каралган документлардан талҽбе; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясенең, Татарстан 

Республикасының, Югары Ослан муниципаль районының норматив хокукый 

актларында каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ; 

5) ҽгҽр федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль 

хокукый актларда баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле ҥзҽкнең, 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле 

ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять белдерелҽ 

торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять бирҥ тиешле дҽҥлҽт 

яисҽ муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса, 

мҿмкин; 

6) дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе субъектларының 

норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган тҥлҽвен 

талҽп итҥе; 

7) дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган, 

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмалар яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽре тарафыннан 

дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн хаталарны һҽм 

ялгышларны тҿзҽтҥдҽ яисҽ мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. 

Кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять 

бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шикаять бирелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ 

(гамҽл кылмауларына) шикаять белдерҥ тиешле дҽҥлҽт яисҽ муниципаль 

хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса, кҥпфункцияле 
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ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирҥ мҿмкин; 

8) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар 

бирҥ вакытын һҽм тҽртибен бозу; 

9) ҽгҽр федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе 

субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль 

хокукый актларда туктатып тору нигезлҽре каралмаган булса, дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. Кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле 

ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ 

кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) 

шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять 

бирҥ тиешле дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ функциясе 

йҿклҽнгҽн булса, мҿмкин; 

10) мҿрҽҗҽгать итҥченең дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, дҽҥлҽт 

яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш 

тартканда яисҽ дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканда, яисҽ 

очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яки) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн 

документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле 

ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шикаять 

бирелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерҥ 

тиешле дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ функциясе 

йҿклҽнгҽн булса, мҿмкин. 

11) шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану ҿчен мҿрҽҗҽгать 

итҥчегҽ дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥче орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган, кҥп 

функцияле ҥзҽк яисҽ оешма тарафыннан «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге   210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган гамҽллҽр турында мҽгълҥмат 

бирелҽ, дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне 

кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу 

ҥтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

максатларында гамҽлгҽ ашырылырга тиешле алдагы гамҽллҽр турында мҽгълҥмат 

кҥрсҽтелҽ. 

12) шикаятьне ҽлеге статьяның 8 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

җавапта канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану турында кабул ителгҽн карарның 

сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга 

шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ. 
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5.2. Дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның, дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының, яисҽ муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яисҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең, яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 

органның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, 

кҥпфункцияле ҥзҽк аша, "Интернет" мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽреннҽн, 

рҽсми сайтыннан файдаланып, "Интернет" мҽгълҥмат-телекоммуникация 

челтҽреннҽн, дҽҥлҽт һҽм муниципаль, дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥче орган, муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥче орган, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яки 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең региональ порталы, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. Кҥп 

функцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ 

(гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, "Интернет" мҽгълҥмат-телекоммуникация 

челтҽрен, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтын, дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең бердҽм порталын яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең 

региональ порталын кулланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең 

шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында»  2010 елның 27 июлендҽге  210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның 

карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, "Интернет" 

мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтларын, 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталын яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽрнең региональ порталын кулланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук 

мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул ителгҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин. 

5.3. Дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽк, кҥпфункцияле 

ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы органга, «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 

оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге  210-ФЗ номерлы Федераль законның 

16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмада яисҽ югары органга (булганда) 

кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ дҽҥлҽт хезмҽтен 

кҥрсҽтҥче органга, җирле ҥзидарҽ органнарына, дҽҥлҽт, «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге  210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмалар, аларның 

хезмҽткҽрлҽрен кабул итҥ, гариза бирҥчедҽн документлар кабул итҥ, яисҽ 

җибҽрелгҽн хаталарны һҽм ялгышларны тҿзҽтҥдҽ яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең 

билгелҽнгҽн срогы бозылуга карата шикаять белдерелгҽн очракта - теркҽлгҽн кҿннҽн 

соң биш эш кҿне эчендҽ. 

5.4. Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматлар булырга тиеш: 

1) «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 

елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

ҿлешендҽ каралган карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата 

шикаять бирелҽ торган хезмҽткҽрлҽрне, аларның хезмҽткҽрлҽрен, аларның 

җитҽкчелҽрен һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче органның, 
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муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥче органдагы 

вазыйфаи затның яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, яки дҽҥлҽт яисҽ 

муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм (яисҽ) 

хезмҽткҽрнең, оешмаларның исемен; 

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

очракта), яшҽҥ урыны турында белешмҽлҽр - физик затның яки исеме, мҿрҽҗҽгать 

итҥче - юридик зат урнашкан урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук контактлы 

телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ 

җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (адресы); 

3) муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче 

органның вазыйфаи затының яки муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, 

кҥпфункцияле ҥзҽкнең дҽгъва белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл 

кылмавы) турында белешмҽлҽр, «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 

оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 

статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган кҥпфункцияле ҥзҽк, оешмалар, аларның 

хезмҽткҽрлҽре; 

4) мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль 

хезмҽтне кҥрсҽтҥче органдагы вазыйфаи затның, яки муниципаль хезмҽткҽрнең, 

кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽткҽре, «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган кҥпфункцияле ҥзҽк, 

оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең карары (гамҽл кылмавы) белҽн килешми 

торган дҽлиллҽр. Мҿрҽҗҽгать итҥченең дҽлиллҽрен раслый торган документлар 

(булган очракта) яисҽ аларның кҥчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин. 

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн шартларны раслый торган 

документларның кҥчермҽлҽре дҽ кушылырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа 

кушып бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ. 

   5.6. Шикаять аңа муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне тапшырган кеше тарафыннан 

имзалана. 

   5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе 

(муниципаль район Башлыгы) тҥбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 

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

нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан 

җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясе норматив 

хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, шулай 

ук башка рҽвешлҽрдҽ алынуы каралмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽге 

шикаятьне канҽгатьлҽндерҽ; 

2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта. 
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Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң 

килҥче кҿннҽн дҽ соңга калмыйча язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче телҽге буенча 

шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мотивацияле җавап җибҽрелҽ. 

5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелмҽгҽн дип таныган очракта, мҿрҽҗҽгать 

итҥчегҽ җавап итеп, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлилле 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында 

мҽгълҥмат бирелҽ. 

5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук 

бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта, шикаятьлҽрне карау 

вҽкалҽте бирелгҽн вазыйфаи зат булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура 

органнарына җибҽрҽ. 

 

6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ 

административ процедураларны (гамҽллҽрне) ҥтҽҥ ҥзенчҽлеклҽре 

6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеген тасвирлау 

тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ мҽгълҥмат 

җиткерҥ; 

2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гаризаны һҽм документларны 

кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 

3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

гаризнамҽлҽр булдыру һҽм җибҽрҥ, шул исҽптҽн комплекслы ведомствоара 

гаризнамҽ буенча; 

4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ кулланылган 

мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация цифрлы электрон имзасының 

дҿреслеген тикшерҥ; 

5) документлар белҽн гаризаны Палатага җибҽрҥ; 

6) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ. 

6.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 

мҽгълҥмат 

Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽтне алу тҽртибе турында консультациялҽр 

алу ҿчен КФҤ шҽхсҽн, телефон һҽм (яисҽ) электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ 

хокуклы.  
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КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен 

тапшырыла торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр 

буенча хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм итҽ. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥматны 

КФҤ http://mfc16.tatarstan.ru/ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн алырга мҿмкин. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче мҿрҽҗҽгать 

иткҽн кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелҽ торган документациянең составы, 

формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең башка мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат. 

 

6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ 

6.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яисҽ электрон рҽвештҽ 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язма гариза бирҽ һҽм КФҤ шушы Регламентның 

2.5 пункты нигезендҽ документлар тапшыра, КФҤ эш урыны читтҽн алынган.  

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза электрон рҽвештҽ Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽре порталы аша җибҽрелҽ. 

Электрон рҽвештҽ кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

6.3.2. КФҤ белгече гаризаларны кабул итҥче, КФҤ эше регламентында каралган 

процедураларны гамҽлгҽ ашыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар КФҤ эше регламентында 

билгелҽнгҽн срокларда гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза. 

6.4. Документлар пакетын формалаштыру 

6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эш регламенты нигезендҽ: 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ кулланылган мҿрҽҗҽгать 

итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация цифрлы электрон имзасының дҿреслеген 

тикшерҽ; 

ведомствоара гаризнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 

органнарга, шул исҽптҽн комплекслы ведомствоара гаризнамҽ буенча 

формалаштыра һҽм җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар КФҤ эше регламентында 

билгелҽнгҽн срокларда гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедуралар нҽтиҗҽсе: җибҽрелгҽн запрослар. 
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6.4.2. КФҤ белгече запросларга җаваплар алганнан соң документлар пакетын 

формалаштыра һҽм аны КФҤ эше регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Палатага 

җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар КФҤ эше регламентында 

билгелҽнгҽн срокларда гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: Палатага җибҽрелгҽн документлар. 

6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ 

6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен Палатадан алганда аны 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки, гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулыннан файдаланып, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) хҽбҽр 

итҽ. 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар Палатадан документлар кергҽн 

кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) хҽбҽр итҥ. 

6.5.2. КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн 

кҿнне КФҤ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе. 
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Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген аукцион 

формасында ҥткҽрелҽ торган сатуларда арендага бирҥ 

буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең Административ 

регламентына  

                                                                                   1 

кушымта 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ  

(җирле ҥзидарҽ органы муниципаль берҽмлеге 

исеме) 

________________________________________  

__________________________________________  

                                                 (юридик затлар ҿчен-ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве  

                    турында мҽгълҥмат, урнашу урыны,  

                   оештыру-хокукый формасы) 

                                      _______________________________________ 

                                             (почта адресы, электрон почта адресы,  

                              элемтҽ ҿчен телефон номеры) 

 

Аукцион ҥткҽрҥ юлы белҽн җир кишҽрлеген арендага бирҥ турында  

гариза 

 

Мин, Россия Федерациясе Җир кодексының 39.11, 39.12 статьялары нигезендҽ 

Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль районы 

________________________________________ адресы буенча урнашкан 16:15: 

кадастр номеры кҥрсҽтелгҽн__________кв.м мҽйданлы җир кишҽрлеген 

_____________________________________________________ вакыты ҿчен  

_______________________________________  арендага бирҥегезне сорыйм 
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Гариза бирҥче турында мҽгълҥмат (физик зат ҿчен): 

 

1.Ф.И.О. 
________________________________________________________________________
____________; 
2. гражданның паспорт белешмҽлҽре: 
_____________________________________________________________; 
   (сериясе, номеры, кайчан, кем тарафыннан бирелгҽн, датасы һҽм кбҥлекчҽ коды) 

3. Гражданинның ИНН: 
________________________________________________________________________
_; 
4. Гражданинның СНИЛС: 
_______________________________________________________________________; 
5. Теркҽлҥ урыны буенча гражданинның адресы: 
______________________________________________________; 
      (индекс, ил, ҿлкҽ, республика, район, торак пункт, урам, йорт, корпус, фатир)  

6. Яшҽҥ урыны буенча гражданинның адресы: 
_________________________________________________; 
      (индекс, ил, ҿлкҽ, республика, район, торак пункт, урам, йорт, корпус, фатир) 

7. Элемтҽ ҿчен телефон: 
__________________________________________________________________. 
 

Гариза бирҥ датасы:___________                                                                     Имза 

________/_____________ 

  (имзаны киңҽйтҥ) 

 

 

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (сканерланган кҥчермҽ): 

Физик затлар: 

1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (гражданин ҿчен); 

2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн 

вҽкил гамҽлдҽ булса); 
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3) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган 

схемасы (ҽгҽр җир участогы тҿзергҽ һҽм чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган 

территорияне межалау проекты расланмаган булса). 

Юридик затлар: 

1) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн 

вҽкил гамҽлдҽ булса); 

2) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган 

схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзергҽ кирҽк булса һҽм җир кишҽрлеген тҿзҥ каралган 

территорияне межалау проекты расланмаган булса). 

Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системалаштыру, туплау, саклау, аныклау 

(яңарту, ҥзгҽртҥ), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), шҽхси мҽгълҥматларны 

иминлҽштерҥ, блоклау, юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка гамҽллҽр), шул исҽптҽн автоматлаштырылган 

режимда карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, ризалашам. 

Моны раслыйм: шҽхесемҽ һҽм мин тҽкъдим иткҽн затка карата гаризага кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документларның сканерланган 

кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза 

биргҽн вакытта ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм аларда дҿрес белешмҽлҽр бар. Миңа 

кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча сорашып белешҥдҽ 

катнашырга ризалык бирҽм: _______________________. 
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                                                                               Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген 

                                                                               аукцион формасында ҥткҽрелҽ торган  

                                                                               сатуларда арендага бирҥ буенча муниципаль 

                                                                               хезмҽт кҥрсҽтҥнең Административ 

регламентына 

                                                                                                                                                 2 кушымта 

 

        КАРАР   

 

          «_____» ________________ 20___ел                                                        №_____                                                            

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы  

территориясендҽ урнашкан җир кишҽрлегенҽ аренда хокукын 

сату буенча аукционны оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында 

 

«Россия Федерациясе Җир кодексына һҽм Россия Федерациясенең аерым закон 

актларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында» 2014 елның 23 июнендҽге 171-ФЗ номерлы  

Федераль законга, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Уставына, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының 2006 

елның 14 мартындагы 5-66 номерлы карарына таянып, Россия Федерациясе Җир 

кодексының 39.11, 39.12 статьялары нигезендҽ, Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

1. Татарстан Республикасы, Югары Ослан муниципаль районы 
_______________адресы буенча урнашкан җир кишҽрлегенҽ аренда хокукын сату 
буенча бҽяне арттыруга керҥ билетларыннан башка ачык аукцион рҽвешендҽ сату 
ҥткҽрергҽ. 
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2. Ҽлеге карарның 1 пунктында кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ аренда хокукын сату 

бҽясен арттыруга аукцион ҥткҽрҥ буенча аукцион комиссиясе составын расларга (1 

кушымта). 

3. Ҽлеге карарның 1 п.1 пунктында каралган җир кишҽрлеген сатуның башлангыч 

бҽясен тҥбҽндҽге кҥлҽмдҽ расларга: -_______________________________, 

җитештерелгҽн бҽйсез бҽялҽҥ нигезендҽ 

_____________________________________________________. 

4. Ҽлеге карарның 1 п. пунктында каралган җир кишҽрлеген арендалау срогын 

билгелҽргҽ. – ____________.  

5. «Аукцион адымны» җир кишҽрлегенең башлангыч бҽясенең ҿч проценты 

кҥлҽмендҽ билгелҽргҽ.  

6. Ҽлеге карарның 3 пунктында каралган башлангыч бҽясенең 20 % кҥлҽмендҽ 

сатуларда катнашучылар ҿчен алдан бирелгҽн  суммасын расларга. 

7. «Карат» ябык акционер җҽмгыятенҽ ҽлеге карарның 1 п.1 пунктында каралган 

җир кишҽрлеген арендалау хокукын сату бҽялҽрен арттыруга аукцион ҥткҽрергҽ. 

8. «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының мҿлкҽт һҽм җир 

мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы» МКУ ҥткҽрелгҽн аукцион йомгаклары буенча җир кишҽрлеген 

арендалау хокукын сату буенча ачык аукцион рҽвешендҽ, ҽлеге карарның 1 пунктында 

кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ аренда шартнамҽсен тҿзҥне җиңҥче белҽн тҿзергҽ. 

 

Башкарма комитет җитҽкчесе                                             ______________________ 
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                                                                Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген 

                                                                аукцион формасында ҥткҽрелҽ торган  

                                                                сатуларда арендага бирҥ буенча муниципаль 

                                                                хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламентына 

                                                                                                                                   3 кушымта 

 

Җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе Россия Федерациясе Җир кодексының 39.8 

статьясы нигезлҽмҽлҽрен ҥз эченҽ алырга тиеш. Тҥбҽндҽ китерелгҽн шартнамҽ ҥрнҽк 

булып тора һҽм анда кҥрсҽтелгҽн Кушымталарны ҥз эченҽ алмый 

 

ҖИР  КИШҼРЛЕГЕН 
АРЕНДАЛАУ1 ШАРТНАМҼСЕ 

 
Югары Ослан авылы № _______                       «_____» ______  20___ ел 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының мҿлкҽт һҽм җир 

мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы» МКУ рҽисе 

____________________________________________ белҽн, бер яктан, алга таба 

«Арендатор» дип аталачак «Яклар» белҽн берлектҽ тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге 

Килешҥ (алга таба - Килешҥ) тҿзеде:  

 

                                          1. КИЛЕШҤ ПРЕДМЕТЫ 

      1.1. Арендалаучы арендаторга җир кишҽрлеген вакытлыча файдалану һҽм 
файдалану ҿчен тҥлҽҥ бирергҽ, ҽ Арендатор җир кишҽрлеген тҥбҽндҽге 
характеристикалар белҽн кабул итҥ-тапшыру акты буенча арендага алырга тиеш: 
     1.1.1. Җир кишҽрлегенең кадастр номеры: __________________________; 

      1.1.2. Җир кишҽрлегенең урнашу урыны: ___________________________; 

     1.1.3. Җир кишҽрлегенең гомуми мҽйданы __________________________ 

_________________________________________________________- кв.м.; 

                                     (саннар һҽм сҥз белҽн) 

1.1.4. Җир кишҽрлегенең максатчан билгелҽнеше (категориясе) ________________; 

1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: _________________________________; 
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                                                                  (җир кишҽрлегеннҽн файдалану 

максатлары) 

1.1.6. Җир кишҽрлегенең обременениясе: _______________________________; 

1.1.7. Җир кишҽрлегеннҽн файдалануда чиклҽҥлҽр: _________________. 

1.1.8 Сервитутларның (обременениянең) билгелҽнгҽн чиклҽре кҥчемсез милекнең 

Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан _____ елның ____ номерлы ҿземтҽдҽ билгелҽнгҽн, ул 

ҽлеге шартнамҽнең аерылгысыз ҿлеше булып тора. 

1.2. Ҽлеге Килешҥдҽ китерелгҽн җир кишҽрлегенең характеристикасы ахыргы 

булып тора. Арендаторның кҥрсҽтелгҽн характеристиканы ҥзгҽртҽ торган бҿтен 

эшчҽнлеге Арендатор рҿхсҽтеннҽн башкарыла ала.  

1.3. Җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрен ҥзгҽртҥ рҿхсҽт ителми. 

 1.4. Җир кишҽрлеген арендага бирҥ аңа милек хокукын бирми. Арендаланган җир 

кишҽрлеген сатып алу законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырылырга мҿмкин. 

 1.5. Шартнамҽгҽ кул куйган вакытта якларның тапшырыла торган шартнамҽ 

предметы торышына һҽм аның характеристикаларына карата дҽгъвалары юк. 

 

                         2. КИЛЕШҤНЕҢ ГАМҼЛДҼ БУЛУ ВАКЫТЫ 

2.1. Аренда вакыты билгелҽнҽ ______________ _______________ ел1.   

2.2. Ҽлеге шартнамҽнең гамҽлдҽ булуы 2.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн датадан соң 

килҽ торган кҿннҽн соң туктатыла. Ҽмма килешҥнең гамҽлдҽ булу срогы яклар килешҥ 

туктатылган вакытка ҥтҽлмҽгҽн ҽлеге килешҥ буенча барлык йҿклҽмҽлҽрне тулысынча 

ҥтҽҥдҽн азат итми. Ҽлеге килешҥ буенча аренда срогы яклар тарафыннан кабул итҥ-

тапшыру актына кул куйган мизгелдҽн башлана. 

 

3. КИЛЕШҤ БУЕНЧА ТҤЛҼҤЛҼР ҺҼМ ИСҼП-ХИСАПЛАР 

                                           
1
 Вакыт РФ Җир кодексының 39.8 маддәсе 8 нче пунктында билгеләнә. Җир кишәрлеге бирелгән очракта, рөхсәт 

ителгән төп төр биналар, корылмалар төзү каралган (Россия Федерациясе Җир кодексының 39.18 статьясы нигезендә 

аукционнар уздыру очракларыннан тыш), җир кишәрлеген арендалау шартнамәсе Россия Төзелеш министрлыгының 

2015 елның 27 февралендәге 137/пр номерлы боерыгы белән билгеләнгән сроктан ике тапкырга артык срокка төзелә, 

"Инженерлык эзләнүләрен башкару, биналар, корылмалар төзү өчен кирәкле срокны билгеләү турында" 137/пр. Шул 

ук вакытта, әгәр җир кишәрлеген файдалануның рөхсәт ителгән төп төрләре нигезендә берничә бина, мондый җир 

кишәрлеген арендалау шартнамәсе мондый биналар өчен билгеләнгән иң зур сроктан чыгып төзелә. 



40 

 

 

3.1. «___» _________ 20___ ел беркетмҽ нигезендҽ      җир кишҽрлеге ҿчен еллык 

аренда тҥлҽве (беренче аренда тҥлҽве кҥлҽме) кҥлҽме 

______________________________________  сум тҽшкил итҽ.                                           

                (сумма саннар һҽм сҥз белҽн)                                                                        

3.1.1.2 Алдагы айлар ҿчен аренда тҥлҽве кҥлҽме килешҥ буенча бирелҽ торган аренда 

тҥлҽве исҽп-хисабы нигезендҽ билгелҽнҽ һҽм 

______________________________________ сум тҽшкил итҽ  

               (сумма саннар һҽм сҥз белҽн)      

                                                                   

3.2. Аренда тҥлҽвенең суммасы 3.1 п.1 пунктында билгелҽнгҽн сумма ___сум 

кҥлҽмендҽ бирелгҽн беренче тҥлҽҥдҽн  тыш, ҽлеге Шартнамҽгҽ кул куйган вакыттан 

алып 10 кҿн эчендҽ Арендатордан ҽлеге Шартнамҽнең 3.5 п. кҥрсҽтелгҽн реквизитлар 

буенча санап чыгу юлы белҽн килергҽ тиеш. 

3.3. Аренда хакы _______________елдан исҽплҽнҽ. 

3.4. Килешҥгҽ кул куелганнан соң унике ай узгач, аукцион нҽтиҗҽлҽре буенча 

билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге ҿчен аренда тҥлҽве арендатор тарафыннан ай саен 

____(_________) сум кҥлҽмендҽ, килҽсе айның унынчы числосыннан да соңга калмыйча, 

аренда тҥлҽве вакытында кертелмҽгҽн суммага аренда тҥлҽве вакытында кертелмҽгҽн 

очракта, срогы чыккан һҽр кҿн ҿчен аренда тҥлҽҥлҽренең 0,1% кҥлҽмендҽ штраф 

исҽплҽнҽ. Тҥлҽҥ документының кҥчермҽсен арендага бирҥчегҽ тҥлҽҥ вакытыннан  алып 

биш кҿнлек срокта тапшырырга кирҽк. 

3.5. Аренда тҥлҽве суммасы арендатор тарафыннан тҥлҽҥ поручениесе белҽн 

40101810800000010001 х/ч кҥчерелҽ. («ТР Югары Ослан муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы» МКУ), БИК 049205001, ИНН 1615005887, 

КОД БК 316 111 050 13 05 0000 120; ОКТМО 92 620 _______; КПП 

161501001____________, ОКТМО ___________.  

«Тҥлҽҥ исеме» графасында тҥлҽҥ поручениесендҽ Арендатор тҥбҽндҽгелҽрне 

кҥрсҽтҽ: «җир кишҽрлеген арендалау______номерлы  шартнамҽсе буенча җир 

кишҽрлеге ҿчен аренда тҥлҽве». 

3.6. Шартнамҽнең 3.1. пунктында кҥрсҽтелгҽн акчалар кире кайтарылырга тиеш тҥгел. 

                                           
2
  Аукцион предметы булып беренче аренда түләве күләме торса 
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4. АРЕНДАТОРНЫҢ ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ 

4.1. Арендатор хокуклы: 

4.1.1. Җир участогын законнарда һҽм ҽлеге килешҥдҽ билгелҽнгҽн шартларда 

файдаланырга. 

4.2. Арендатор бурычлы: 

4.2.1. Ҽлеге шартнамҽнең барлык шартларын да тулы кҥлҽмдҽ ҥтҽргҽ, шул исҽптҽн 

килешҥнең 3 бҥлеге нигезендҽ аренда тҥлҽвен кертергҽ, неустойкаларны тҥлҽргҽ һҽм 

зыяннарны капларга. 

4.2.2. Җир участогын аның максатчан билгелҽнеше һҽм җирлҽрнең теге яки бу 

категориясенҽ карата рҿхсҽт ителгҽн һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ, шул исҽптҽн табигый 

объектка зыян китермҽскҽ тиешле ысуллар белҽн файдаланырга. 

4.2.3. Закон нигезендҽ җир кишҽрлегендҽ билгелҽнгҽн межалау, геодезия һҽм башка 

махсус билгелҽрне сакларга. 

4.2.4. Җирлҽрне саклау буенча гамҽлдҽге закон талҽплҽрен ҥтҽргҽ. 

4.2.5. Ҥзенең хуҗалык эшчҽнлеге нҽтиҗҽсендҽ территориядҽге экологик хҽлнең 

начарлануына юл куймаска, башка җирдҽн файдаланучыларның хокукларын бозмаска. 

4.2.6. Җир кишҽрлеген саклау, шул исҽптҽн туфракны саклау, җир кишҽрлеген 

деградациялҽҥ бара торган тискҽре (зарарлы) йогынтылардан саклау, җир кишҽрлегенең 

пычрану һҽм чҥплҽнҥ нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча чаралар ҥткҽрергҽ. 

4.2.7. Җир участогыннан файдаланганда шҽһҽр тҿзелеше регламентлары, тҿзелеш, 

экологик, санитар-гигиена, янгынга каршы һҽм башка кагыйдҽлҽр, нормативлар 

талҽплҽрен ҥтҽргҽ, җир кишҽрлеклҽрендҽ шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы закон 

талҽплҽре нигезендҽ биналар, корылмалар тҿзҥне, ҥзгҽртеп коруны гамҽлгҽ ашырырга. 

4.2.8. Эш ҥткҽрҥ ҿчен шуңа вҽкалҽтле органнарның рҿхсҽтлҽре талҽп ителҽ торган 

җир кишҽрлегендҽ мондый эшне башкарып булмый. 

4.2.9. Арендалаучы талҽбе буенча биш кҿнлек срокта аренда тҥлҽвен тҥлҽҥ турында 

тҥлҽҥ документларын, гамҽлгҽ кую документларын, Арендатор ҽлеге шартнамҽ 

шартларын ҥтҽҥгҽ һҽм җир кишҽрлегеннҽн файдалану эшчҽнлегенҽ кагылышлы 

мҽсьҽлҽлҽрне ачыклау ҿчен турыдан-туры катнашы булган башка документлар 

тапшырырга тиеш. 
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4.2.10. Ҥз кҿчлҽре белҽн ҽлеге Килешҥ кысаларында арендага бирҥче тарафыннан 

җибҽрелҽ торган хатлар һҽм башка корреспонденция алуны тҽэмин итҽргҽ. 

4.2.11. Арендалаучыга ҥз реквизитларының ҥзгҽрҥе турында язма рҽвештҽ 3 эш кҿне 

дҽвамында хҽбҽр итҽргҽ: арендага бирҥченең тиешле хатлар һҽм хҽбҽрнамҽлҽр 

җибҽрҥ, теркҽҥ урыны, тҥлҽҥ һҽм башка реквизитлар, шулай ук Арендаторны тҽкъдим 

итҥ хокукы булган зат турында белешмҽлҽр һҽм аның исеменнҽн эш итҥ (ышаныч кҽгазе 

белҽн яки башка). Арендатор ҽлеге шартларны ҥтҽмҽгҽн очракта, арендатор ҽлеге 

килешҥдҽ кҥрсҽтелгҽн адрес буенча җибҽрҽ торган хатлар һҽм башка корреспонденция 

арендаторга арендага бирҥче тарафыннан җибҽрелгҽн дип санала, ҽ Арендатор, фактта 

алынуга карамастан, тиешле хатлар, корреспонденция алган дип санала. 

4.2.12. Арендалаучыга, җирлҽрдҽн файдалануга һҽм саклауга дҽҥлҽт, муниципаль 

контроль органнары вҽкиллҽренҽ, арендатор тарафыннан ҽлеге шартнамҽнең 

шартларын, шулай ук гамҽлдҽге законнар нормаларын ҥтҽҥне тикшерҥ ҿчен, җир 

кишҽрлегенҽ тоткарлыксыз керҽ алу мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ. 

4.2.13. Закон талҽплҽре нигезендҽ җир кишҽрлегендҽ урнашкан җир асты һҽм җир 

ҿсте коммуникациялҽрен, корылмаларны, юлларны һҽм башка корылмаларны тоту һҽм 

эксплуатациялҽҥ шартларын ҥтҽргҽ. 

4.2.14. Җир кишҽрлегендҽ тиешле затлар һҽм авария-ремонт һҽм башка эшлҽр 

башкару хезмҽтлҽре тарафыннан тоткарлыксыз ҥтеп керҥ һҽм бу эшлҽрне башкару 

мҿмкинлеген тҽэмин итҥ, шулай ук оешмаларның һҽм хезмҽтлҽрнең инженерлык 

коммуникациялҽрен эксплуатациялҽҥ, ремонтлау һҽм салу мҿмкинлеген бирҥ зарур.  

4.2.15. Килешҥнең гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлануга бҽйле рҽвештҽ, шулай ук 

вакытыннан алда азат ителҥгҽ бҽйле рҽвештҽ, җир кишҽрлеген арендага бирҥчегҽ җир 

участогын килешҥ тҿзегҽн вакытта булган беренчел халҽт һҽм сыйфаттан ким булмаган 

хҽлдҽ һҽм сыйфатта кабул итҥ-тапшыру акты буенча тапшырырга кирҽк. 

4.2.16. Җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру акты буенча арендага алырга. 
4.2.17. Кҥчемсез милек объектына милек хокукы кҥчҥе турында арендага бирҥчегҽ 

кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽргҽ. 
4.2.18. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитетына җир кишҽрлегендҽ индивидуаль торак тҿзелеше объектын планлаштырыла 
торган тҿзҥ турында хҽбҽрнамҽлҽр бирҥне тҽэмин итҽргҽ. 

4.2.19. Арендатор хокуктан калышырга һҽм сатуларда тҿзелгҽн шартнамҽдҽн 
барлыкка килгҽн йҿклҽмҽлҽр буенча бурычны кҥчерергҽ хокуклы тҥгел. Мондый килешҥ 
буенча йҿклҽмҽлҽр сҽҥдҽ җиңҥчесе тарафыннан шҽхсҽн ҥтҽлергҽ тиеш. 

4.2.20. Табигать саклау, шҽһҽр тҿзелеше һҽм җир законнарын ҥтҽҥ. 
4.2.21. Гамҽлдҽге законнарда, норматив-хокукый актларда каралган башка 

талҽплҽрне ҥтҽргҽ. 
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4.2.22.3 Арендаторларга бирелгҽн мҿлкҽт хокукларын, аерым алганда, аларны башка 
затка (залог, субаренда килешҥлҽре, кишҽрлекне арендага алу хокукын яки аның 
ҿлешен устав капиталына кертҥ һ. б.) кҥчерҥ, арендаторларның язма ризалыгыннан 
башка, шартнамҽлҽр тҿземҽскҽ һҽм килешҥлҽр тҿземҽскҽ, аларның нҽтиҗҽсе булып 
тора яисҽ булырга мҿмкин булган килешҥлҽргҽ кермҽскҽ. 

4.2.23.4 Гражданнарның гомуми файдаланудагы су объектына һҽм аның яр буе 

полосасына ирекле ҥтеп керҥен тҽэмин итҽргҽ. 

4.2.24.5 Җир кишҽрлегенҽ карата территорияне планлаштыру проектын һҽм 

территорияне межалау проектын ҽзерлҽҥне, шулай ук территорияне межалау проекты 

нигезендҽ җир кишҽрлеклҽрен тҿзҥ ҿчен кирҽкле кадастр эшлҽрен ҥткҽрҥне тҽэмин 

итҽргҽ. 

4.2.25.6 Линия объекты милекчесен яки линияле объектны эксплуатациялҽҥче оешма 

вҽкиллҽрен, аның куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ максатларында, ҽлеге объектка 

кертҥне тҽэмин итҽргҽ.  

4.2.26. Арендаторның җир кишҽрлегендҽ урнашкан биналар, корылмалар һҽм 

бҥлмҽлҽрен, аларның ҿлешлҽрен яки бу объектларга хокукта ҿлешлҽрен читлҽштергҽн 

очракта, алыш-бирешне теркҽгҽннҽн соң биш кҿн эчендҽ арендага бирҥчегҽ язмача 

хҽбҽр итҽргҽ һҽм шул ук вакытта вҽкалҽтле органга җир кишҽрлегенҽ яисҽ аның 

ҿлешлҽренҽ элек билгелҽнгҽн хокукны ҥзгҽртҥ яисҽ туктату турында ҥтенеч белҽн 

мҿрҽҗҽгать итҽргҽ. 

5. АРЕНДАЧЫНЫҢ ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ 

 

5.1. Арендачы хокуклы: 

5.1.1. Арендатор тарафыннан ҽлеге шартнамҽнең Арендатор инициативасы буенча 

вакытыннан алда ҿзелҥе, шулай ук арендаторның хуҗалык эшчҽнлеге нҽтиҗҽсендҽ 

җирлҽрнең торышы һҽм экологик хҽле начараюга китергҽн зыяннарны каплау ҿчен. 

5.1.2. Аренда тҥлҽвен тҥлҽҥне (шул исҽптҽн арендага бирҥчегҽ җир кишҽрлеген кире 

кайтару турындагы акт бирелгҽн вакытка кадҽр), шулай ук аренда тҥлҽвенең еллык 

суммасы һҽм җир кишҽрлеген ҥз вакытында кайтармау (10 кҿннҽн артык вакытка 

кичектерҥ) ҿчен чыгымнарның тулы кҥлҽме кҥлҽмендҽ неустойка (штраф) тҥлҽҥне яисҽ 

җир кишҽрлеген тиешле хҽлдҽ кире кайтаруны талҽп итҽ. 

                                           
3
 Килешү төзегәндә 5 елдан да ким булмаган вакытка 

4
 Гомуми файдаланудагы су объектының яр буе полосасы чикләрендә җир кишәрлеге урнашкан очракта 

5
 Дача хуҗалыгын алып бару максатларында килешү төзегәндә юридик затлар өчен 

6
 Әгәр җир кишәрлеге линия объектына карата билгеләнгән сак зонасында тулысынча яисә өлешчә 

урнашкан булса 
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5.1.3. Аренда тҥлҽвен кертҥ срокларын (килешҥдҽ билгелҽнгҽн тҥлҽҥ срогы чыкканнан 

соң ике тапкыр рҽттҽн аренда тҥлҽве кертми) Арендатор ҥз телҽге белҽн килешҥне 

судка кадҽр тҽртиптҽ ҿзҥне талҽп итҽ ала. 

5.1.4. Килешҥнең һҽм гамҽлдҽге законнарның шартларын Арендатор тарафыннан 

ҥтҽҥ предметына карау максатында арендага бирелҽ торган җир кишҽрлеге 

территориясенҽ тоткарлыксыз ҥтеп керҥ. 

5.1.5. Арендатор ризалыгыннан башка аренда тҥлҽве кҥлҽмен һҽм шартларын 

ҥзгҽртҥ, шул исҽптҽн гамҽлдҽге законнарга ҥзгҽрешлҽр кертҥ, норматив-хокукый актлар 

һҽм норматив булмаган актлар кабул итҥ очракларында да, берьяклы тҽртиптҽ. 

5.1.6. Килешҥгҽ һҽм аның аерылгысыз ҿлешлҽренҽ тиешле ҥзгҽрешлҽр һҽм 

тҿгҽллҽштерҥлҽр кертҥ, шул исҽптҽн гамҽлдҽге законнар нормалары ҥзгҽргҽн, 

норматив-хокукый актлар кабул ителгҽн очракта. 

5.1.7 Гамҽлдҽге законнарда каралган башка хокукларны гамҽлгҽ ашырырга. 

5.2. Арендачы бурычлы: 

5.2.1. Ҽлеге шартнамҽнең, аның аерылгысыз ҿлешлҽренең шартларын тиешенчҽ һҽм 

тулы кҥлҽмдҽ ҥтҽҥ. 

5.2.2. Ҽгҽр ул ҽлеге килешҥ шартларына, гамҽлдҽге законнарга каршы килмҽсҽ, 

ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ зыян китерми һҽм башка затларның хокукларын һҽм законлы 

мҽнфҽгатьлҽрен бозмый. 

5.2.3.  Ҽлеге шартнамҽ тҿзелгҽннҽн соң биш эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча, 

хокукларны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу органына гариза һҽм аренда объекты булган җир 

кишҽрлегенҽ карата кушып бирелҽ торган документларны «Кҥчемсез милекне дҽҥлҽт 

теркҽвенҽ алу турында»  2015 елның 13 июлендҽге  218-ФЗ номерлы Федераль 

законның 19 статьясында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җибҽрергҽ. 

5.1.4.  Арендатор талҽбе буенча аренда тҥлҽве һҽм пеня исҽплҽҥ буенча исҽп-

хисапларны тапшырырга. 

6. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

6.1. Ҽлеге шартнамҽнең шартларын ҥтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен Яклар 

ҽлеге Килешҥдҽ һҽм гамҽлдҽге законнарда каралган җаваплы. 

6.2. Арендатор, ҽлеге Шартнамҽ шартларында каралган йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽмҽгҽн 

(тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн) очракта, арендага бирҥчегҽ еллык аренда тҥлҽве кҥлҽмендҽ штраф 

тҥлҽргҽ тиеш (аерым алганда, П.4.2.1, 4.2.2, 4.23, 4.2.25). 
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6.3. Арендатор, ҽлеге шартнамҽ шартларында каралган йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽмҽгҽн 

(тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн) очракта, арендага бирҥчегҽ айлык аренда тҥлҽве кҥлҽмендҽ штраф 

тҥлҽргҽ йҿклҽнҽ, аерым алганда п.п. 4.2.3тҽн 4.2.9.га кадҽр, 4.2.11.,  4.2.13тҽн  4.2.15кҽ 

кдҽр, 4.2.17, 4.2.21, 4.2.22, (4.2.24,)7, 7.1. 

 

7. КИЛЕШҤНЕҢ ГАМҼЛДҼ БУЛУЫН ҤЗГҼРТҤ, ҾЗҤ, ТУКТАТУ. 

 

7.1. Килешҥ Россия Федерациясе Җир кодексының 46 статьясында каралган 

очракларда ҥз гамҽлен туктата; 

7.2. Килешҥ якларның язма килешҥе буенча ҥзгҽртелергҽ мҿмкин. 

7.3. Ҽлеге шартнамҽне ҥзгҽртҥ һҽм ҿзҥ граждан законнары һҽм Россия Федерациясе 

Җир кодексы нигезендҽ һҽм тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

7.4.8 Килешҥ арендатор талҽбе буенча, арендаторга ҽлеге килешҥне ҿзҥ турында 

хҽбҽр иткҽннҽн соң, бер ел ҥткҽннҽн соң, вакытыннан алда ҿзелергҽ мҿмкин. 

7.5. Килешҥ Шартнамҽнең 2.2 пунктында каралган тҽртиптҽ аның срогы 

тҽмамланганнан соң ҥз гамҽлен туктата. 

 

8. КИЛЕШҤНЕҢ БАШКА ШАРТЛАРЫ 
 

   8.1. Шартнамҽгҽ кертелҽ торган ҥзгҽрешлҽр якларның ҿстҽмҽ килешҥлҽре белҽн 

рҽсмилҽштерелҽ, кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне 

дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашырырга вҽкалҽтле органда тиешле теркҽлҥне талҽп 

итҽ. Шартнамҽнең шартлары яклар тарафыннан ҥзгҽртелергҽ мҿмкин, ҽгҽр бу 

ҥзгҽрешлҽр сатуларда бҽялҽрне билгелҽҥ ҿчен мҿһим ҽһҽмияткҽ ия булган шартнамҽ 

шартларына йогынты ясамаса. 

   8.2. Ҽлеге килешҥ буенча хокукый дҽвамчанлык барлыкка килгҽн очракта (шул исҽптҽн 

юридик затны ҥзгҽртеп корганда), арендаторның хокуклы варисы, ҽлеге килешҥне ҥтҽҥ 

ҿчен ҥзенең яңа реквизитларын кҥрсҽтеп, арендага алучыга хокук дҽвамчылыгы турында 

хҽбҽр итҽргҽ тиеш.  

                                           
7
 Тиешле пункт булган очракта 

8
 Дәүләт яки муниципаль ихтыяҗлар өчен резервланган җир кишәрлеге арендага бирелгән очракта 
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   8.3. Арендага алучы ягыннан хҽбҽрнамҽлҽр, тҽкъдимнҽр һҽм башка хҽбҽрлҽр заказлы 

хат белҽн, шулай ук телефакс яки массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында һҽм гамҽлдҽге 

законнарда яки ҽлеге Килешҥдҽ каралган башка ысуллар белҽн бастырып чыгару юлы 

белҽн җибҽрелергҽ мҿмкин. 

   8.4. Бҽхҽслҽр закон нигезендҽ суд тҽртибендҽ хҽл ителҽ. 

   8.5. Ҽлеге Шартнамҽ бер ҥк юридик кҿчкҽ ия булган _9нҿсхҽдҽ тҿзелгҽн. 

  8.6. Ҽлеге килешҥнең аерылгысыз ҿлешлҽре булып тҥбҽндҽге кушымталар тора: 

- кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ; 

- аренда тҥлҽве исҽплҽҥ10 ; 

- җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру акты. 

ЯКЛАРНЫҢ АДРЕСЛАРЫ, РЕКВИЗИТЛАРЫ ҺҼМ ИМЗАЛАРЫ: 

 

Арендалаучы: ______________________ Арендачы: _____________ 
ИНН _____, Почта адресы: _________, 

х/с ___________, к/с �_____________ Банк: 

____________БИК ___________ 
____________________ 

(имза)      М.П. 

ИНН _____, Почта адресы: _________, 

х/с ___________, к/с �_____________ Банк: 

____________БИК ___________ 
____________________ 

(имза)      М.У.(булганда) 

______________________________________ 

9Кҥчемсез милеккҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт теркҽвенҽ 

алырга вҽкалҽтле орган ҿчен, аренда шартнамҽсе бер елга һҽм аннан да кҥбрҽк вакытка 

тҿзелгҽн очракта, нҿсхҽ исҽпкҽ алына. 

10Аукцион предметы беренче аренда тҥлҽве кҥлҽме булса
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Муниципаль милектҽге җир 

кишҽрлеген аукцион формасында 

ҥткҽрелҽ торган сатуларда арендага 

бирҥ буенча муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥнең Административ 

регламентына  

                                              4 кушымта 

 

                                               ____ номерлы ________ел  

                                                                          җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсенҽ  

                                                                                                                                     кушымта 

 

Җир кишҽрлеген аренда шартнамҽсе буенча  

кабул итҥ – тапшыру 

 акты (якынча форма) 

 

 

_______________                                                                «_____» _______20__ ел 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир 

мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы» МКУ рҽисе 

___________________________________________ аша бирҽ, ҽ «Арендатор» җир 

участогын тҥбҽндҽге характеристикалары белҽн кабул итҽ: 

     1.1.1. Җир кишҽрлегенең кадастр номеры: __________________________; 

      1.1.2. Җир кишҽрлегенең урнашу урыны: ___________________________; 

     1.1.3. Җир кишҽрлегенең гомуми мҽйданы __________________________ 

_________________________________________________________- кв.м.; 

                                     (саннар һҽм сҥз белҽн) 

1.1.4. Җир кишҽрлегенең максатчан билгелҽнеше (категориясе) ________________; 

1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: _________________________________; 
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                                                                  (җир кишҽрлегеннҽн файдалану максатлары) 

1.1.6. Җир кишҽрлегенең обременениясе: _______________________________; 

1.1.7. Җир кишҽрлегеннҽн файдалануда чиклҽҥлҽр:______________________________ 

Ҽлеге акт бер ҥк юридик кҿчкҽ ия ҿч нҿсхҽдҽ ___биттҽ тҿзелгҽн. 

ЯКЛАРНЫҢ ИМЗАЛАРЫ: 

 

Арендалаучы 

______________________ 

(Фамилиясе, исеме, атасының  

исеме (булса))______________________ 

(имза) 

     М.У. 

 

 

 

 

«___»_______________20___ ел  

 

 

 

Арендачы 

____________________ 

(Фамилиясе, исеме, атасының  

исеме (булса))____________________ 

(имза) 

   М.У. (булганда)  

 

 

 

 

«___»______________20___ ел 
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Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген аукцион 
формасында ҥткҽрелҽ торган сатуларда 
арендага бирҥ буенча муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥнең Административ регламентына 
                                                                 5 кушымта 
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр эзлеклелеге Блок-схемасы

Заявитель подает заявление о 

предоставлении 

муниципальной услуги и 

предоставляет документы в 

соответствии с п. 2.5

Заявление и документы

Специалист Палаты проверяет 

документы в соответствии с 

пунктом 2.5 настоящего 

Регламента. Проверяет наличия 

оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных 

п. 2.8 настоящего Регламента. Документы 

соответствуют 

требованиям

Специалист Палаты 

регистрирует заявления и 

документы и направляет на 

рассмотрение руководителю 

Исполкома

Да

Зарегистрированное 

заявление и 

документы

Специалист Палаты проверяет 

наличие оснований для отказа в 

предоставлении услуги, 

предусмотренных в п. 2.9 

настоящего регламента 

Специалист Палаты уведомляет 

заявителя о наличии препятствий 

для регистрации заявления и 

возвращает ему документы с 

письменным объяснением 

содержания выявленных 

оснований для отказа в приеме 

документов

Нет

Возвращенные 

заявителю 

документы

Специалист Палаты готовит 

договор, согласовывает его в 

установленном порядке, выдает 

заявителю документ

Выданный документ или 

письмо об отказе  

Запрос о 

предоставлени

и сведений 

Специалисты поставщиков 

данных обрабатывают запросы 

и представляют данные 

(сведения) или уведомление об 

отсутствии документов 

(сведени)

Специалист Палаты на основании полученных документов (и 

результатов аукциона, при проведении последнего):

принимает решение о предоставлении земельного участка для 

жилищного строительства или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги;

подготавливает проект постановления о предоставлении земельного 

участка для жилищного строительства (далее – документ) или письмо 

об отказе;

осуществляет в установленном порядке процедуры согласования 

проекта подготовленного документа; 

направляет проект документа или письмо об отказе на подпись 

руководителю Исполкома (лицу, им уполномоченному)

Специалист 

Палаты 

готовит письмо 

об отказе

Письмо об 

отказе

Председатель Палаты 

согласовывает проект 

документа

Согласованный проект 

документа

Руководитель Исполкома 

подписывает документ 

Подписанный документ или 

письмо об отказе 

Специалист Палаты определяет 

необходимость запроса 

документов через систему  

межведомственного  

электронного взаимодействия 

запросы 

Необходимо  

запросить 

документы

Нет Специалист Палаты направляет 

запросы

Да

Документы 

(сведения) или 

уведомление 

об отсутствии 

документов 

(сведений)

Основания для 

отказа отсутствуют?
Отсутствует Имеется

Проект документа

Руководитель Исполкома 

принимает решение о 

проведении аукциона и 

опубликовании сообщения о 

приеме заявлений

Решение 

направленное в 

Палату
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Специалист организатора торгов 

обеспечивает опубликования 

извещения о проведении аукциона

Опубликованное 

извещение

Протокол о результатах 

аукциона размещенный 

на сайте

Организатор торгов проводит 

аукцион

Оформленный 

протокол результатов 

аукциона

Организатор торгов осуществляет 

размещение протокола о 

результата аукциона на сайте

Выданный договор 

Специалист Палаты на основании 

протокола  готовит, регистрирует, 

утверждает в установленном 

порядке договор и выдает 

заявителю

 

 

 

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген аукцион 

формасында ҥткҽрелҽ торган сатуларда арендага бирҥ 
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буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең Административ 

регламентына  

                                                                                  6 

кушымта 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ  

(җирле ҥзидарҽ органы муниципаль берҽмлеге 

исеме) 

________________________________________  

__________________________________________  

                                                 (юридик затлар ҿчен-ЕГРЮЛ, ОГРН дҽҥлҽт теркҽве  

                    турында мҽгълҥмат, урнашу урыны,  

                   оештыру-хокукый формасы) 

                                      _______________________________________ 

                                             (почта адресы, электрон почта адресы,  

                              элемтҽ ҿчен телефон номеры) 

 

Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында 
 Гариза 

 
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм 

______________________________________________________________________ 

(хезмҽт кҥрсҽтҥ исеме) 

Язылган:______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Дҿрес мҽгълҥматлар: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка 

тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм. 

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

1. 

2. 

3. 
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Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул 

ителгҽн очракта, мондый карарны җибҽрҥегезне сорыйм: 

электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_______; 

кҽгазьдҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ почта аша җибҽрелгҽн адрес буенча: 

________________________________________________________________. 

Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,  (яңарту, 

ҥзгҽртҥ), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), шҽхси мҽгълҥматларны иминлҽштерҥ, 

блоклау, юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны 

эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле башка гамҽллҽр), шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, 

ризалашам. 

Моны раслыйм: шҽхесемҽ һҽм мин тҽкъдим иткҽн затка карата гаризага кертелгҽн 

мҽгълҥматлар дҿрес. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документлар кҥчермҽлҽре) 

Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн 

вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм аларда дҿрес белешмҽлҽр бар. 

Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча сорашып 

белешҥдҽ катнашырга ризалык бирҽм: _______________________. 

 

______________    _________________ ( ________________) 

 (дата)      (имза)  (Ф.И.О.) 
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Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген 

аукцион формасында ҥткҽрелҽ торган 

сатуларда арендага бирҥ буенча муниципаль 

хезмҽт кҥрсҽтҥнең Административ 

регламентына  

                                                                                                                             7 Кушымта (белешмҽ) 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотучы 
вазыйфаи затлар реквизитлары, 

 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазифа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет җитҽкчесе 8(84379)2-12-67 V.Timiryaev@tatar.ru 

Башкарма комитет эшлҽре 
идарҽчесе 

8(84379)2-26-13 Alfiya.Mingasova@tatar.ru 

Палата рҽисе 8(84379)2-19-56 Lyubov.Potapova@tatar.ru 

Палатаның ҽйдҽп баручы белгече 8(84379)2-19-35 Svetlana.Soboleva@tatar.ru 

 
 

Югары Ослан муниципаль районы Советы 
 

Вазифа Телефон Электрон адрес 

Башлык  8(84379)2-18-39 sovet@tatar.ru 

 

 

 

 

 

 

 


