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Татарстан Республикасы Экология һәм
табигый байлыклар министрлыгының 2016
елның 23 маендагы № 450-п боерыгы белән
расланган Калдыклар барлыкка килү
нормативларын һәм аларны урнаштыруга
лимитларны билгеләү буенча дәүләт хезмәте
күрсәтүнең административ регламентына
үзгәрешләр кертү турында
Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар министрлыгының
норматив хокукый актларын законнарга туры китерү максатларында боерык бирәм:
1.
Татарстан
Республикасы
Экология һәм
табигый байлыклар
министрлыгының 2016 елның 23 маендагы № 450-п боерыгы белән расланган
Калдыклар барлыкка килү нормативларын һәм аларны урнаштыруга лимитларны
билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламентына түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
1.3 пунктта:
1.3.1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.3.1. Министрлыкның урнашкан урыны: Казан ш., Павлюхин ур., 75нче
йорт.
Дәүләт хезмәте күрсәтү мәсьәләләре буенча Министрлыкка документлар һәм
мөрәҗәгатьләр җибәрү өчен почта адресы: 420049, Татарстан Республикасы, Казан
ш., Павлюхин ур., й. 75.
Министрлыкның эш графигы: шимбә һәм якшәмбедән тыш көн саен, дүшәмбе
– пәнҗешәмбе 9.00 -18.00, җомга 9.00 -16.45, төшке аш 12.00-12.45.
Җәмәгать транспортында бару:
«Павлюхин” тукталышына кадәр:
автобуслар №№ 2, 4, 5, 25, 31, 37, 43, 47, 69, 69а, 74, 74а, 77;
троллейбуслар №№ 6, 8, 12;
метро «Сукно бистәсе» станциясенә кадәр.
Керү шәхесне раслый торган документ буенча.»;
1.3.5 пунктчаның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Мәгълүмат стендларында урнаштырыла торган мәгълүмат үз эченә дәүләт
хезмәте күрсәтү турында әлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8,
2.10, 2.11, 5.1 пунктларында (пунктчаларында) булган мәгълүматларны ала.»;

1.4 пунктта:
унберенче абзацны төшереп калдырырга;
түбәндәге эчтәлекле абзац белән тулыландырырга:
«Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар министрлыгының
2016 елның 30 ноябрендәге №1368-п «Шәхси эшмәкәрләрнең, юридик затларның
(кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларыннан тыш) эшчәнлек процессында
региональ дәүләт экологик күзәтчелегенә караучы объектларда калдыклар барлыкка
килә торган хуҗалык һәм (яки) бүтән төр эшчәнлегенә карата кулланыла торган
калдыклар барлыкка килү нормативлары һәм аларны урнаштыруга лимитлар
проектларын эшләү буенча Методик күрсәтмәләрне раслау турында» боерыгы белән
(алга таба – ТР ЭТБМ № 1368-п боерыгы белән расланган Методик күрсәтмәләр)
(Татарстан
Республикасының
рәсми
хокукый
мәгълүмат
порталы
(PRAVO.TATARSTAN.RU), 2016, 22 декабрь)»;
2.5 пунктта «Стандартка таләпләр эчтәлеге» графасын түбәндге эчтәлекле
абзацлар белән тулыландырырга:
«Дәүләт хезмәте алуга гариза бланкын гариза бирүче Министрлыкка шәхсән
мөрәҗәгать итеп алырга мөмкин. Бланкның электрон формасы Министрлыкның
рәсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һәм кушымта итеп бирелә торган документлар гариза бирүче
тарафыннан кәгазьдә түбәндәге ысулларның берсе белән тапшырылырга
(җибәрелергә) мөмкин:
шәхсән (гариза бирүче исеменнән ышаныч кәгазе нигезендә эш йөртүче зат
тарафыннан);
заказлы почта хаты белән, аны тапшыру турында белдереп.
Гариза бирүче гариза һәм документларны шулай ук көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә
гомуми мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, шул исәптән «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәре аша һәм Дәүләт хезмәте һәм муниципаль
хезмәтнең бердәм порталы аша тапшырырга (җибәрергә) хокуклы»;
2.6 пунктта «Стандартка таләпләр эчтәлеге» графасын түбәндәге эчтәлекле
абзацлар белән тулыландырырга:
«Гариза бирүче аларны тапшыруга хокуклы булган документларны алу
ысуллары һәм аларны тапшыру тәртибе бу Регламентның 2.5 пункты белән
билгеләнгән.
Югарыда саналып киткән, дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм
бүтән оешмалар карамагында булган документларны гариза бирүчедән таләп итү
тыела»;
2.9 пунктта:
«Стандартка таләпләр эчтәлеге» графасының алтынчы абзацында «РФ
Табигать министрлыгының № 349 боерыгы белән» сүзләрен «ТР ЭТБМ № 1368-п
боерыгы белән расланган Методик күрсәтмәләр белән» сүзләре белән алыштырырга;
«Стандартка таләпләр эчтәлеге» графасының унберенче абзацында «РФ
Табигать министрлыгының № 349 боерыгында» сүзләрен «ТР ЭТБМ № 1368-п
боерыгы белән расланган Методик күрсәтмәләрдә» сүзләре белән алыштырырга;

«Дәүләт хезмәтен яки таләпне билгели торган норматив акт» графасында «РФ
Табигать министрлыгының № 349 боерыгы» сүзләрен «ТР ЭТБМ № 1368-п боерыгы
белән расланган Методик күрсәтмәләр» сүзләре белән алыштырырга;
2.15 пунктта «Стандартка таләпләр эчтәлеге» графасын түбәндәге эчтәлекле
җиденче һәм сигезенче абзацлар белән тулыландырырга:
«хезмәт күрсәтелә торган биналарның инвалидлар өчен үтәрлек булуы;
инвалидларга биналарның инвалидлар өчен үтәрлек булуын тәэмин итү белән
бәйле булмаган, аларның башка затлар белән беррәттән хезмәт алуына комачаулый
торган бүтән төр барьерларны үтүдә ярдәм күрсәтү»;
3.1.1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3.1.1. Калдыклар барлыкка килү нормативларын һәм аларны урнаштыруга
лимитларны билгеләү буенча административ процедура үз эченә түбәндәге
процедураларны ала:
гариза бирүчегә консультация бирү, гариза бирүчегә ярдәм күрсәтү, шул
исәптән дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле документларны рәсмиләштерү
өлешендә;
гаризаны һәм документларны кабул итү һәм теркәү;
ведомствоара запросларны формалаштыру һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдә
катнаша торган органнарга җибәрү;
гариза бирүче тапшырган материалларның комплектлылыгын тикшерү, гариза
бирүченең материалларын карау, калдыклар барлыкка килү нормативларын һәм
аларны урнаштыруга лимитларны әзерләү һәм билгеләү (калдыклар барлыкка килү
нормативларын һәм аларны урнаштыруга лимитларны билгеләүдән баш тартуны),
гариза бирүчегә дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен бирү;
техник хатаны төзәтү.»;
3.6.1 пунктчаның беренче абзацында «РФ Табигать министрлыгының № 50
боерыгы белән расланган Тәртипнең 5 пунктында күрсәтелгән методик күрсәтмәләр
белән» сүзләрен «ТР ЭТБМ № 1368-п боерыгы белән расланган Методик
күрсәтмәләр белән» сүзләре белән алыштырырга;
бүлекнең 3.7 пунктында «башкарылмый” сүзен «күрсәтелми» сүзе белән
алыштырырга.
2. Боерык рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә дип билгеләргә,
түбәндәгеләрдән тыш:
әлеге боерыкның 1 пунктының 2017 елның 1 июленнән үз көченә керә торган
унбишенче – унсигезенче, егерме тугызынчы – утыз беренче, кырыгынчы
абзацларыннан.
3. Хокукый тәэминат бүлегенә әлеге боерыкны дәүләт теркәвенә алу өчен
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына җибәрергә.
4. Әлеге боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны министрның беренче
урынбасары Р.И.Камаловка йөкләргә.
Министр
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