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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

«04» февраль 2019 ел

№5

Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуганы авыл җирлеге
тарафыннан күрсҽтелҽ торган
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
административ регламентлары турында
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 27.07.2010
елдагы 210-ФЗ номерлы Федераль законны тормышка ашыру максатларында карар
бирҽм:
1.Расларга:
1.1. Белешмҽ (Ҿземтҽ) бирүнең административ регламенты (1 нче кушымта);
1.2. Адресларны бирү, үзгҽртү һҽм гамҽлдҽн чыгару буенча административ регламент
(2 нче кушымта );
1.3. Агач һҽм куаклар кисүгҽ рҿхсҽт бирү административ регламенты (3 нче кушымта);
1.4. Муниципаль милектҽге гражданга социаль наем шартнамҽсе буенча торак урыны
бирү буенча административ регламент (4 нчы кушымта);
1.5. Социаль наем шартнамҽсе буенча бирелгҽн торак урыннарын алыштыру буенча
документларны рҽсмилҽштерүнең Административ регламенты (5нчы кушымта);
1.6. Элек хосусыйлаштырылган торак биналарны муниципаль милеккҽ кабул итүнең
административ регламенты (6 нче кушымта);
1.7. Муниципаль милек реестрына керҽ торган муниципаль милекне арендага бирү
буенча административ регламент (7 нче кушымта);
1.8. Аукцион уздырмыйча стационар булмаган сҽүдҽ объектларын урнаштыруга
килешү тҿзүнең Административ регламенты (8 нче кушымта);
1.9. Муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ тулысынча яки ҿлешчҽ җирле ҽһҽмияттҽге
юллар буйлап уза торган маршрутлар буенча авыр йҿклҽрне, зур габаритлы йҿклҽрне
автомобиль йҿртүгҽ рҿхсҽт бирү административ регламенты (9 нче кушымта);
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1.10. Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларыннан файдаланучыларга автомобиль
юлларының торышы турында мҽгълүмат бирүнең административ регламенты (10 нче
кушымта).
1.11. Документлар күчермҽлҽренҽ һҽм алардан ҿземтҽлҽргҽ тугрылык таныклавының
Административ регламенты (11 нче кушымта);
1.12. Васыятьнамҽлҽр һҽм ышанычнамҽ таныклыклары административ регламенты ( 12
нче кушымта);
1.13. Муниципаль торак фондында гражданнарга хезмҽт торак урыны наймы
шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүнең административ регламенты (13 нче
кушымта);
1.14. Торак биналарны гражданнар милкенҽ тапшырганда документларны
рҽсмилҽштерүнең Административ регламенты (14 нчы кушымта);
2.Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы җирлеклҽрнең җирле үзидарҽ
органнарына ҽлеге карарны исҽпкҽ алып муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
административ регламентларын расларга тҽкъдим итҽргҽ.
3.Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында»
түбҽндҽге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru һҽм Азнакай
муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru.
4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үзем артыннан калдырам.
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Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлег е
Башкарма комитеты карарына
1 нче кушымта
04 февраль 2018 ел №5
Административ регламент
белешмҽлҽр бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (ҿземтҽ)
1. Гомуми ниезлҽмҽлҽр
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге административ регламенты (алга таба – Регламент)
нотариаль гамҽллҽр кылу буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен билгели:
васыять таныклыгы яки ышанычнамҽ таныклыгы (алга таба – муниципаль хезмҽт).
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирүче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Азнакаевского муниципаль районы Татар
Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты (алга таба –Башкарма комитет) тарафыннан күрсҽтелҽ.
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татар Шуган авылы, Совет урамы, 41в йорт.
Эш графигы:
дүшҽмбе – җомга: 8.00 - 17.00 сҽгатькҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм тҿшке аш ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ.
Белешмҽлҽр ҿчен телефон: 885592 36141.
Шҽхесне раслаучы документлар булу мҽҗбүри.
1.3.2. "Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль районның рҽсми
сайты адресы (алга таба – «Интернет» челтҽре): (http://www. aznakayevo.tatar.ru).
1.3.3. Информация о муниципальной услуге, а также о месте нахождения и графике работы
Исполкома может быть получена:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм
текстлы мҽгълүмат туплаган мҽгълүмат стендлары ярдҽмендҽ, гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен.
Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5,
2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларда (пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
мҽгълүматны үз эченҽ ала;
2) "Интернет «челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http://www.
aznakayevo.tatar.ru);
3)
Татарстан
Республикасы
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
Порталында
(http://uslugi.tatar.ru/);
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/
www.gosuslugi.ru/);
5) Башкарма комитетта:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча;
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язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-кҽгазьдҽ почта аша,
электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Башкарма комитет белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен
Башкарма комитет биналарында мҽгълүмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү гамҽлгҽ түбҽндҽгелҽр нигезендҽ ашырыла:
Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (Россия Федерациясе законнары
җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.) (алга таба – РФ ГК);
Россия Федерациясе Җир кодексы белҽн 25.10.2001 № 136-ФЗ (Россия Федерациясе законнары
җыелмасы, 29.10.2001, № 44, 4147 ст.) (алга таба – РФ ҖК);
Россия Федерациясе Торак кодексы белҽн 29.12.2004 №188-ФЗ (Россия Федерациясе
законнары җыелмасы, 03.01.2005, № 1 (1 ҿлеш), 14 ст.) (алга таба – РФ ТК);
Нотариат турында Россия Федерациясе законнары нигезлҽре. РФ ВС 11.02.1993 № 4462-1)
(Российская газета, № 49, 13.03.1993);
"Ветераннар турында" 12.01.1995 ел, №5-ФЗ Федераль закон (09.12.2010 ред.) (16.01.1995, №
3, 168 ст.) (алга таба - 5-ФЗ);
«Күчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽүлҽт теркҽве турында "
21.07.1997 ел, №122-ФЗ Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 28.07.1997, №30,
3594 ст.) (алга таба - 122-ФЗ);
"Крестьян (фермер) хуҗалыгы турында" 2003 елның 11 июнендҽге 74-ФЗ номерлы Федераль
закон (алга таба-законнар җыелышы – 16.06.2003, №24, 2249 ст.) (алга таба-74-ФЗ);
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» 2003
елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелмасы,
06.10.2003, №40, 3822 статья) (алга таба - 131-ФЗ номерлы Федераль закон);
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 2010 елның 27 июлендҽге
210-ФЗ номерлы Федераль закон белҽн Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 02.08.2010, №31,
4179) (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон);
Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгының «Җирлеклҽрнең җирле үзидарҽ
органнары һҽм шҽһҽр округларының җирле үзидарҽ органнары тарафыннан хуҗалык китапларын
алып бару формасын һҽм тҽртибен раслау турында " 2010 елның 11 октябрендҽге 345 номерлы
боерыгы (башкарма хакимиятнең федераль органнары норматив актлары бюллетене, № 50,
13.12.2010) (алга таба – 345 боерык);
Росреестрның 07.03.2012 П/103 номерлы боерыгы белҽн «Гражданинның җир кишҽрлегенҽ
хокукы булу турындагы хуҗалык кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ формасын раслау турында» (алга таба –
Росрегистрация боерыгы);
«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004) (алга таба
– 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы);
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 23 январендэ
38 нче номерлы карары белҽн кабул ителгҽн, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге Уставы ( алга таба –Устав) белҽн;
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 30 маенда 47
нче номерлы карары белҽн расланган, Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ ( алга таба-БК турынданигезлҽмҽ)
1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
җирле үзидарҽ органнары тарафыннан бирелҽ торган белешмҽ (ҿземтҽ) дигҽндҽ – гаилҽ
составы турында белешмҽ, яшҽү урыныннан белешмҽ, хуҗалык кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ, йорт
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кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ, үлем кҿненҽ вафат булган урыннан белешмҽ, индивидуаль торак йортларда
яшҽүчелҽргҽ алдагы яшҽү урыныннан белешмҽ, җир кишҽрлегенҽ белешмҽ, йорт салу ҿчен белешмҽ.
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге – Татарстан Республикасы
муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округы) тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офисы)
ерактан торып эш урыны, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында» 2012 елның
22 декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру;
техник хата-муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм документларга
кертелгҽн мҽгълүматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка, мҿһер,
грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), документлар нигезендҽ мҽгълүматлар кертелгҽн
документлардагы мҽгълүматлар туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка, басма, грамматик яки
арифметик хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза) нигезендҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның
2 ст 2 пункты). Гариза стандарт бланкта (1нче кушымта) тутырыла.
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына талҽплҽр исеме

Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге

2.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү исеме

Белешмҽ бирү (ҿземтҽ)

2.2. Турыдан-туры муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче җирле үзидарҽ башкарма-боеру
органы исеме

Башкарма комитет

2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽлҽренең тасвирламасы

Белешмҽ (ҿземтҽ).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн телдҽн яки язмача баш тарту

2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы, шул
исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү
зарурлыгын исҽпкҽ алып, туктатылу
мҿмкинлеге Россия Федерациясе законнары
белҽн каралган очракта муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне туктатып тору срогы
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар
һҽм башка норматив хокукый актлар, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылырга
тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр, аларны
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада,
аларны тапшыру тҽртибе нигезендҽ кирҽкле
документларның тулы исемлеге

Гариза теркҽлгҽннҽн соң ҿч кҿннҽн дҽ артык түгел.
Мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнне муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн телдҽн баш тарту.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган

Хезмҽт күрсҽтү турында гариза (телдҽн яки язма формада).
Документлар (оригиналлар) (2нче кушымта).
Язма формада гариза бер нҿсхҽдҽ тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма комитетта
шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар гариза бирүче тарафыннан
кҽгазьдҽ түбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелде) мҿмкин:
шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн ышаныч кҽгазе нигезендҽ эшлҽүче зат);
почта аша җибҽрү.
Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ,

Хезмҽт кҥрсҽтҥне
яки талҽпне
билгелҽҥче
норматив акт
Авыл җирлеге Уставы
РФ ДК, РФ ЗК, РФ ТК,
нотариат турында
законнар нигезлҽре, 122ФЗ, 74-ФЗ, 210-ФЗ,
Росрегистрация боерыгы
Авыл җирлеге Уставы

Авыл җирлеге Уставы
РФ ДК, РФ ЗК, РФ ТК,
нотариат турында
законнар нигезлҽре, 122ФЗ, 74-ФЗ, 210-ФЗ,
Росрегистрация боерыгы
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гомуми файдаланудагы мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрлҽре аша, шул исҽптҽн
«Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша да тапшырылырга мҿмкин (җибҽрелде)
2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм
Ҽлеге категориягҽ кертелергҽ мҿмкин булган документларны
мҿрҽҗҽгать итүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы башка оешмалар
тапшыру талҽп ителми
карамагында булган һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
норматив хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле документларның
тулы исемлеге, шулай ук аларны алу ысуллары, шул исҽптҽн
электрон формада, аларны тапшыру тҽртибе; дҽүлҽт органы,
җирле үзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар карамагында
булган оешма
2.7. Норматив хокукый актларда каралган очракларда
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне килештерү талҽп ителми
Килештерү хезмҽт күрсҽтү ҿчен талҽп ителгҽн һҽм муниципаль
хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган
дҽүлҽт хакимияте органнары (җирле үзидарҽ органнары) һҽм
аларның структур бүлекчҽлҽре Исемлеге
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру;
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн
нигезлҽрнең тулы исемлеге
документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда теркҽлмҽгҽн тҿзҽтүлҽр,
аларның эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек бирми торган җитди җҽрҽхҽтлҽр бар;
4) тиешле органга документлар тапшыру
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып
Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигез каралмаган.
тору яки бирүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
баш тарту ҿчен нигез:
тулы исемлеге
1) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар тулы күлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ
тапшырылган гаризада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм (яисҽ) дҿрес
булмаган мҽгълүмат бар
2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽүлҽт пошлинасы яки
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ
башка түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽт
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп
күрсҽтүлҽр ҿчен түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре, шул исҽптҽн мондый
ителми
түлҽү күлҽмен исҽплҽү методикасы турында мҽгълүматны да кертеп
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү-15 минуттан да артмаска
сорау биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт күрсҽтү
тиеш.
нҽтиҗҽлҽрен алганда чиратның максималь
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алган очракта чиратта кҿтүнең
вакыты
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт
Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ.
күрсҽтү турында соравын, шул исҽптҽн
Электрон формада кергҽн запрос ял (бҽйрҽм) кҿненнҽн соң эш кҿнендҽ теркҽлҽ
электрон формада да теркҽү вакыты
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм янгын сүндерү системасы
биналарга, гариза бирүчелҽрне кҿтү һҽм кабул
белҽн җиһазландырылган биналарда, документларны рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле
итү урынына, шул исҽптҽн ҽлеге объектларның
җиһазлар, мҽгълүмати стендлар белҽн башкарыла.
инвалидлар ҿчен үтемлелеген тҽэмин итүгҽ,
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү
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инвалидларны социаль яклау турында Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ, мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе турында визуаль,
текст һҽм мультимедияле мҽгълүмат
урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерүгҽ талҽплҽр
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең һҽркем
ҿчен
мҿмкин
булуы
һҽм
сыйфаты
күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать
итүченең вазыйфаи затлар белҽн үзара
хезмҽттҽшлеге һҽм аларның дҽвамлылыгы,
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽгендҽ Муниципаль хезмҽт алу
мҿмкинлеге, Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең
күпфункцияле
үзҽгенең
эш
урыннарында, муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
барышы турында мҽгълүмат алу мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълүмати-коммуникацион
технологиялҽр куллану белҽн дҽ

2.16. Электрон формада муниципаль хезмҽт
күрсҽтү үзенчҽлеклҽре

мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы керү-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт
итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа
мҽгълүматы гариза бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның
чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы күрсҽткечлҽре
булып тора:
Башкарма комитет бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге
зонасында урнашуы;
кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул
ителҽ торган биналар булу;
мҽгълүмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге мҽгълүмат ресурсларында,
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт күрсҽтүгҽ комачаулаучы
киртҽлҽрне җиңеп чыгарга ярдҽм күрсҽтү.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты булмау белҽн характерлана:
мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм бирү чиратлары;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) карата шикаять;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирүчелҽргҽ
карата ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итүченең бер тапкыр үзара хезмҽттҽшлеге күздҽ тотыла.
Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ (Алга таба
– КФҮ) муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮнең ерактан урнашкан эш урыннарында
күрсҽтелми.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан сайтта, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында,
КФҮлҽрдҽ алырга мҿмкин
Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе турында
консультацияне Интернет аша яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза электрон
формада бирү каралган булса, гариза Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталы аша бирелҽ (http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталы (http:/ www.gosuslugi.ru/).
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ процедураларны
башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ процедураларны
башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү;
2) гариза кабул итү һҽм теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
4) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү.
3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн һҽм (яки) телефон аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе
турында консультациялҽр алу ҿчен Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать итҽ.
Башкарма комитет секретаре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирүне, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларның составы, формасы һҽм эчтҽлеге буенча
гамҽлгҽ ашыра һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: тҽкъдим ителгҽн документларның составы, формасы һҽм эчтҽлеге
буенча консультациялҽр, искҽрмҽлҽр.
3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша белешмҽ бирү турында язма
гариза тапшыра (Ҿземтҽ) һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны авыл
башкарма комитетына тапшыра.
3.3.2. Башкарма комитет секретаре гамҽлгҽ ашыра:
гаризаларны махсус журналда кабул итү һҽм теркҽү;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү датасы һҽм вакыты бирелгҽн
документларны кабул итү датасы турында тамга белҽн гариза күчермҽлҽрен тапшыру.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:
гаризалар һҽм документлар кабул итү 15 минут эчендҽ;
гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽү.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.4. Башкарма комитет секретаре гамҽлгҽ ашыра:
гаризаларны махсус журналда кабул итү һҽм теркҽү;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү датасы һҽм вакыты бирелгҽн
документларны кабул итү датасы турында тамга белҽн гариза күчермҽлҽрен тапшыру.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:
гаризалар һҽм документлар кабул итү 15 минут эчендҽ;
гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽү.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.4.1. Башкарма комитет секретаре гамҽлгҽ ашыра:
Гаризага теркҽлгҽн документларны тикшерҽ;
Документлар (белешмҽлҽр)булганда белешмҽ проектын (ҿземтҽ) ҽзерлҽү; документлар
(белешмҽлҽр) булмаганда бирүдҽн баш тарту турында хат проектын ҽзерлҽү);
Авыл җире башлагына раслау ҿчен бирүдҽн баш тату турында белешмҽ (ҿземтҽ) яки хат
җибҽрү.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүчегҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн
вакыттан алып ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: белешмҽ проекты (ҿземтҽ) яки бирүдҽн баш тарту турында
хатлар.
3.4.2. Глава сельского поселения утверждает справку (выписку) или письмо об отказе в
выдаче и направляет секретарю Исполкома.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң
бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: расланган белешмҽ (ҿземтҽ) яки бирүдҽн баш тарту турында хат.
3.5. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү
3.5.1. Башкарма комитет секретаре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ белешмҽ (ҿземтҽ) яки бирүдҽн баш
тарту турында хат бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн белешмҽ (Ҿземтҽ).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарткан очракта мҿрҽҗҽгать итүче хатка баш тартуның
сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, шулай ук телефон һҽм (яки) электрон почта аша, баш тарту турында хатка
кул куйган кҿннҽн бер кҿн эчендҽ хҽбҽр ителҽ.
3.6. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү, КФҮнең ерактан урнашкан эш урыны.
КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү, КФҮнең ерактан урнашкан эш урыны.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү.
3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар ачыкланган
очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (кушымта № 3);
гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн
документ;
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.
Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза гариза
гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталы яисҽ күпфункцияле үзҽге аша
бирелҽ.
3.7.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы башкарма комитет секретаре техник
хаталарны тҿзҽтү турында гариза кабул итҽ, гариза яза.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.7.3. Башкарма комитет секретаре документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽрне кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган
процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган
документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн имза сала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан яки
телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ.
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4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту гариза
бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽү үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып тора:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм килештерү.
Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тикшереп тору.
Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты еллык яки
еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерүлҽр
уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр
дҽ карала ала, мҿрҽҗҽгать итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча да тикшерү үткҽрелергҽ мҿмкин..
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм авыл
җирлеге башлыгына карарлар кабул итү максатыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽ бирелҽ.
4.2. Авыл җирлеге башлыгы тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ
процедуралар тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен үтҽүгҽ агымдагы контроль гамҽлгҽ
ашырыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарҽ
органының структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында нигезлҽмҽлҽр белҽн
билгелҽнҽ.
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Авыл җирлеге башлыгы мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап
тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы.
Башкарма комитет белгече ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ
гамҽллҽрне вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла торган)
карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары
тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма комитет эшчҽнлеге
Ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат
алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр
карап тикшерү мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) шикаять белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек советына Башкарма комитет
хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр тҽртиптҽ шикаять бирергҽ
хокуклы.
Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да мҿрҽҗҽгать итҽ
ала:
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1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең гарызнамҽсен теркҽү вакытын
бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актлары белҽн каралмаган
документларны яисҽ мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе;
4) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн каралган
документларны кабул итүдҽн баш тарту;
5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса, муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту;
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Татарстан, Азнакаевского муниципального района;
7) Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн
баш тартуы яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки тҽртибен
бозу;
9) ҽгҽр туктату нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса, Муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору;
10) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар яисҽ мҽгълүмат
булмау һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿлкҽсендҽ күрсҽтүлҽрдҽн баш тартканда
күрсҽтелмҽгҽн яисҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, күрсҽтелгҽн документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес
булмавы һҽм (яисҽ) тҿгҽллеге күрсҽтелмҽгҽн.
5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада
бирелҽ.
Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре, Азнакай
муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып җибҽрелҽ ала (http://www.
aznakayevo.tatar.ru), Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр бердҽм порталы
(http://uslugi.tatar.ru/), дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре)
(http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүе вакытында кабул
ителергҽ мҿмкин.
5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн
шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш, ҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартуы яисҽ җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокны бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять түбҽндҽге мҽгълүматны үз эченҽ алырга тиеш:
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1) хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең исеме, шикаять белдерелҽ
торган карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) , вазыйфаи затының исеме;
2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать итүченең
яшҽү урыны - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүченең урнашу урыны турында мҽгълүмат юридик затның, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган
очракта) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (адресы) ;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның
яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау)
турында белешмҽлҽр;
4) дҽлиллҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче
органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн.
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның күчермҽлҽре
куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткаларны һҽм хаталарны
тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн түлҽнмҽгҽн
акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарталар.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килүче кҿннҽн дҽ соңга
калмыйча мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең телҽге буенча электрон
формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ.
5.9. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү
максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында
мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр һҽм муниципаль
хезмҽт күрсҽтү максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ башкарылырга тиешле алга таба гамҽллҽр
турында мҽгълүмат күрсҽтелҽ.
5.10. Шикаять мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш түгел дип танылган
очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарка шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.11. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча административ
хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау буенча
вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына
юллый.
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Кушымта №1
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
(муниципаль берҽмлекнең җирле үзидарҽ органы исеме)

районы Татар Шуган авыл җирлеге
______________________ (алга таба –гариза бирүче).
(фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт
мҽгълүматлары, яшҽү урыны буенча теркҽлү, телефоны)
Белешмҽ бирү турында гариза (ҿземтҽ)
Белешмҽ (ҿземтҽ) бирүегезне сорыйм _______________________.
Гаризага түбҽндҽге сканердан үткҽргҽн документлар теркҽлҽ:
Яшҽү урыннынан справка, йорт кенҽсеннҽн күчермҽ, элек яшҽгҽн урыннан справка:
1.
Шҽхесне раслаучы документлар.
2.
Йорт кенҽгҽсе.
Гайлҽ составы турында белешмҽ алу ҿчен:
1.
Шҽхесне раслаучы документлар.
2.
Йорт кенҽгҽсе.
3.
Соратып алына торган адрес буенча теркҽлгҽн барлык гаилҽ ҽгъзаларының
туганлыгын раслаучы документлар (паспортлар, туу турында таныклык, никах теркҽү белешмҽсе).
Вафат булган кешенең үлем кҿненҽяшҽү урыныннан белешмҽ алу ҿчен:
1.
Шҽхесне раслаучы документлар.
2.
Йорт кенҽгҽсе.
3.
Үлү турында таныклык оригинал.
4.
Соратып алына торган адрес буенча теркҽлгҽн гаилҽ ҽгъзаларының туганлыгын
раслаучы документлар (бала туу турында таныклык, никах теркҽү турында таныклык).
Сораган вакытта документларның оригиналларын бирүне вҽгъдҽ итҽм.

(дата)

(имза)

(ФИО)
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Кушымта №2
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бирүче тарафыннан тапшырыла торган документлар исемлеге
Яшҽү урыныннан, алдагы яшҽү урыныннан саправка, йорт кенҽгҽсенҽн белешмҽ алу ҿчен:
1. Шҽхесне раслаучы документлар.
2. Йорт кенҽгҽсе.
Гайлҽ сставы турында справка алу ҿчен:
1. Шҽхесне раслаучы документлар.
2. Йорт кенҽгҽсе.
3. 3. Соратып алына торган адрес буенча теркҽлгҽн барлык гаилҽ ҽгъзаларының туганлыгын
раслаучы документлар (паспортлар, туу турында таныклык, никах теркҽү белешмҽсе).
Вафат булган кешенең үлем кҿненҽ яшҽү урыныннан белешмҽ алу ҿчен:
1. Шҽхесне раслаучы документлар.
2. Йорт кенҽгҽсе.
3. Үлү турында таныклык оригинал.
4. Соратып алына торган адрес буенча теркҽлгҽн гаилҽ ҽгъзаларының туганлыгын раслаучы
документлар (бала туу турында таныклык, никах теркҽү турында таныклык).

Кушымта №3
Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге Башлагына
__________________________
Техник хаталар тҿзҽтҥ турында Гариза
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ
җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм,
______________________________________________________________________
(хезмҽт исеме)
Язылган:_______________________________________________________________________
________________________________________________________
Дҿрес мҽгълүмат:_______________________________________________
______________________________________________________________________
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне,
җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтеүгезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта
мондый карарны җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документны адреска җибҽрү юлы белҽн E-mail:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазьдҽ,
почта
аша
түбҽндҽге
адрес
буенча:________________________________________________________________.
Шҽхсҽн мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында шҽхси
мҽгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгҽртү), куллану, тарату (шул
исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук
персональ мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле бүтҽн гамҽллҽр кабул итүне дҽ кертеп) мин
тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итүне дҽ кертеп, раслыйм.
Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа түбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълүматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар
(документларның күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ
туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълүматлар бар.
Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча
сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм:_______________________.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.О.)
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Кушымта
(белешмҽ ҿчен)

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ
тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары,
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты
Вазифасы

Телефон

Электрон адресы

Авыл җирлеге башлыгы
Башкарма комитет секретаре

8(85592) 36141
8(85592) 36141

Tshug.Azn@tatar.ru
Tshug.Azn@tatar.ru
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма комитет карарына
2 нче кушымта «04» февраль 2018 №5

Адреслар бирҥ, ҥзгҽртҥ һҽм гамҽлдҽн чыгару буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
административ регламент
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) адресларны бирү, үзгҽртү һҽм гамҽлдҽн чыгару буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү
стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт).
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-мҿрҽҗҽгать итүче).
Объектка адресация адресы бирү яки аның адресын гамҽлдҽн чыгару турында гариза (алга
таба - гариза) объектның хуҗасы тарафыннан шҽхсҽн адресация яисҽ объектка түбҽндҽге
тапшыру хокукына ия зат тарафыннан тапшырыла:
а) хуҗалык алып бару хокукы;
б) оператив идарҽ итү хокукы;
в) гомерлек мирас белҽн идарҽ итү хокукы;
г) даими (сроксыз) файдалану хокукы.
1.3.Муниципаль хезмҽт Татарстан Республиксы Азнакай муниципаль районы
Татар
Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан күрсҽтелҽ ( алга таба – Башкарма комитет).
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татар Шуган авылы, Совет урамы, 41в йорт.
Эш графигы:
дүшҽмбе – җомга: 8.00 - 17.00 сҽгатькҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм тҿшке аш ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ.
Белешмҽлҽр ҿчен телефон: 885592 36141.
Шҽхесне раслаучы документлар белҽн килү мҽҗбүри..
1.3.2.«Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ (алга таба – «Интернет»
челтҽре) муниципаль районның рҽсми сайты адресы: http:/ www. aznakayevo.tatar.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҽгълүмат түбҽндҽгечҽ алынырга мҿмкин:
1) Гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен Башкарма комитет биналарында урнашкан
Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат туплаган мҽгълүмат стендлары аша.
Татарстан Республикасының дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында мҽгълүматны үз эченҽ ала, алар ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1
пунктлары ( пунктчаларында) күрсҽтелгҽн.
2) "Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында: (http:// www.
aznakayevo.tatar.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi.
tatar.ru/);
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең Бердҽм порталында (функциялҽр) (http://
www.gosuslugi.ru/);
5) Башкарма комитетта:
телдҽн шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ яки телефон аша;
язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – кҽгазьдҽ почта
аша, электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Башкарма комитет
белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү
ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълүмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү гамҽлгҽ түбҽндҽгелҽр нигезендҽ ашырыла:
Россия Федерациясе Җир кодексы белҽн 25.10.2001 №136-ФЗ (алга таба – РФ ҖК) (РФ
законнары җыелмасы, 29.10.2001, № 44, 4147 ст.);
Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн 29.12.2004 №190-ФЗ (алга таба –
РФ ШрК) (РФ законнары җыелмасы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.);
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"Федераль мҽгълүмат адреслы системасы турында һҽм «Россия Федерациясендҽ җирле
үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законга үзгҽрешлҽр кертү хакында
«2013 елның 28 декабрендҽге 443-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 28.12.2013 №443-ФЗ
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасы, 30.12.2013, № 52 (I ҿлеш), 7008 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында " 2003
елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ номерлы Федераль
закон) (РФ законнары җыелмасы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.);
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ
законнары җыелмасы, 02.08.2010, №31, 4179 ст.);
Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 19.11.2014 ел, №1221 карары белҽн расланган
адресларны бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару кагыйдҽлҽре (алга таба – кагыйдҽлҽр) (хокукый
мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru 24.11.2014,);
Планлаштыру структурасы элементлары, урам-юл челтҽре элементлары, адресация
объектлары элементлары, биналар (корылмалар), адреслары реквизитлары буларак файдаланыла
торган урыннар элементлары исемлеге Россия Федерациясе Финанс министрлыгының 2015 елның
5 ноябрендҽге 171н номерлы боерыгы (алга таба – исемлек) белҽн расланган (хокукый
мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы) http://www.pravo.gov.ru 15.12.2015);
Россия Федерациясе Финанс министрлыгының 2015 елның 5 ноябрендҽге 171н номерлы
боерыгы (алга таба – кыскарту кагыйдҽлҽре) белҽн расланган адресланган элементларга
кыскартылган исем бирү кагыйдҽлҽре (хокукый мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы
http://www.pravo.gov.ru 15.12.2015);
«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 23
январендэ 38 нче номерлы карары белҽн кабул ителгҽн, Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Уставы ( алга таба –Устав) белҽн;
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 30 маенда
47 нче номерлы карары белҽн расланган, Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ ( алга таба-БК турынданигезлҽмҽ)
1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
«ТР Электрон Хҿкүмҽте» - Татарстан Республикасы Электрон документлар ҽйлҽнеше
системасы, Интернеттагы адресы: https://intra.tatar.ru.
адрес - объектның Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыру принциплары
нигезендҽ структуралаштырылган һҽм үз эченҽ шул исҽптҽн планлаштыру структурасы
элементлары (кирҽк булганда), урам-юл челтҽре элементлары, шулай ук санлы һҽм (яки) хҽрефлесанлы адресация объектының урнашу урынын тасвирлау, аны идентификациялҽргҽ мҿмкинлек
бирҽ торган адресация объектының цифралы һҽм (яисҽ) цифралы-санлы билгелҽмҽсен ала;
дҽүлҽт адреслы реестры - адреслар турында белешмҽлҽрне үз эченҽ алган дҽүлҽт мҽгълүмат
ресурсы;
адресация объекты-бер яки берничҽ күчемсез милек объекты, шул исҽптҽн җир
кишҽрлеклҽре, яки Россия Федерациясе Хҿкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн адреслана торган
адресларны бирү, үзгҽртү, гамҽлдҽн чыгару кагыйдҽлҽре белҽн каралган очракта;
федераль мҽгълүмат адрес системасы - дҽүлҽт адреслы реестрын формалаштыруны, алып
баруны һҽм куллануны тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы;
"адресланган элементлар" - ил, Россия Федерациясе субъекты, муниципаль берҽмлек, торак
пункт, урам-юл челтҽре элементы, планлаштыру структурасы элементы һҽм адресация объекты
идентификация элементы (элементлары) ;
"адресация объектының идентификацион элементлары" - җир участогы номеры, тҿзелеп
бетмҽгҽн биналар (корылмалар), биналар һҽм объектлар тҿрлҽре һҽм номерлары;
"дҽүлҽт адреслы реестрында адресация объектының уникаль номеры" - Дҽүлҽт адрес
реестрында адресация объекты адресы буенча бирелҽ торган язылу номеры;
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"планлаштыру структурасы элементы" - зона (массив), район (шул исҽптҽн торак район,
микрорайон, квартал, сҽнҽгать районы), коммерцияле булмаган бакчачылык, яшелчҽчелек һҽм
дача берлҽшмҽлҽре урнаштыру территориялҽре;
"урам-юл челтҽре элементы" - урам, проспекты, тыкрык, юл, яр буе, мҽйдан, бульвар,
тупик, съезд, шоссе, аллея һҽм башкалар.
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге – Татарстан
Республикасы муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округы) тҿзелгҽн дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге территориаль аерымланган структур
бүлекчҽсе (офисы) ерактан торып эш урыны, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен
раслау турында " 2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру»;
техник хата-муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документларга кертелгҽн мҽгълүматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽүгҽ китергҽн
хата (описка, мҿһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), документлар нигезендҽ
мҽгълүматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълүматлар туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка,
басма, грамматик яки арифметик хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза)
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ
Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт бланкта (1нче кушымта) тутырыла.
Ҽлеге регламент гамҽлгҽ ашырыла торган күчемсез милек объектларына кагыла, аларга
түбҽндҽгелҽр керҽ: капиталь тҿзелеш объектлары (биналар, тҿзелмҽлҽр, корылмалар),
тҽмамланмаган тҿзелеш объектлары һҽм капиталь тҿзелеш максатларында бирелгҽн җир
участоклары.
Ҽлеге Регламентның гамҽлдҽ булуы кагылмый:
- ваклап сату челтҽрлҽре объектлары (сҽүдҽ һҽм хезмҽт күрсҽтү ҿлкҽсенең стационар һҽм
стационар булмаган объектлары);
- автомобиль транспорты стоянкалары (күп катлы стоянкадан тыш);
-металл һҽм аерым торучы капиталь гаражлар (гараж-тҿзелеш кооперативларыннан тыш);
- гамҽлдҽге яки урнаштырылган объектлар ҿчен бирелгҽн җир кишҽрлеклҽре.
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына талҽплҽр исемелеге
2.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү исеме
2.2. Турыдан-туры муниципаль хезмҽт күрсҽтүче
җирле үзидарҽ башкарма-боеру органы исеме
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽренең
тасвирламасы

2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы, шул
исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү зарурлыгын исҽпкҽ
алып, туктатылу мҿмкинлеге Россия Федерациясе
законнары белҽн каралган очракта муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору срогы
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар
һҽм башка норматив хокукый актлар, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылырга
тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр, аларны
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада,
аларны тапшыру тҽртибе нигезендҽ кирҽкле
документларның тулы исемлеге

Хезмҽт кҥрсҽтҥне яки
Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге
талҽпне билгелҽҥче
норматив акт
Адресларны бирү, үзгҽртү һҽм гамҽлдҽн чыгару
РФ ДРК;
РФ ЗК
Татарстан Республикасы Азнакаевского муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге БК турында Нигезлҽмҽ

Башкарма комитеты
1. Адресларны үзгҽртү, объектка адресации адреслары яки аның адресын гамҽлдҽн чыгару
турында карар бирү (кушымта № 2).
2. Объектка адресация адреслары бирмҽскҽ яки гамҽлдҽн чыгармаска дигҽн карар чыгару
(кушымта № 3)
Гариза бирү кҿнен дҽ кертеп 16 кҿн1 кҿн эчендҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган

1) Гариза (кушымта №1);
2) Шҽхесне раслаучы документлар;
3) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн)
4) Күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн очракта объект (объектлар)
адресация документларын хокук билгелҽүче һҽм (яисҽ) дҿрес раслый торган документлар;
5) Бер һҽм аннан да күбрҽк адресация объекты барлыкка килгҽн күчемсез милек
объектларының кадастр паспортлары (күчемсез милек объектларын бер һҽм аннан да күбрҽк яңа
адресация объектлары барлыкка килгҽн очракта) нҽтиҗҽсе булып тора);
6) объект тҿзелешенҽ рҿхсҽт адресация (тҿзелеп килүче объектлар адресациясе адресын
биргҽндҽ) һҽм (яки) объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт язуы;
7) тиешле территориянең кадастр планында яисҽ кадастр картасында объектны урнаштыру
схемасы (җир кишҽрлегенҽ адрес бирелгҽн очракта);
8) адресация объектының кадастр паспорты (объектка адресация бирелгҽн очракта, кадастр
исҽбенҽ куелган адресация);
9) бинаны үзгҽртеп корганда һҽм (яки) яңадан планлаштырганда, бер һҽм аннан да күбрҽк
яңа объект барлыкка килүгҽ китерҽ торган адресация кабул итү комиссиясе акты (күчемсез милек
объектларын (биналарны) бер һҽм аннан да күбрҽк яңа объект барлыкка килгҽн очракта

Кагыйдҽлҽрнең 39 п.

Кагыйдҽлҽрнең 37 п.

Кагыйдҽлҽрнең 34 п.

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең вакыты административ процедураларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен минималь кирҽкле суммар сроктан чыгып
билгелҽнгҽн. Административ процедураларның озынлыгы эш кҿннҽрендҽ исҽплҽнҽ.
1
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2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары
һҽм мҿрҽҗҽгать итүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы
башка оешмалар карамагында булган һҽм
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен норматив
хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның тулы исемлеге, шулай ук аларны
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада,
аларны тапшыру тҽртибе; дҽүлҽт органы, җирле
үзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар
карамагында булган оешма

адресациялҽү);
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽр (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиллҽре) гариза биргҽндҽ, ҽгҽр мондый
документлар дҽүлҽт хакимияте органы, җирле үзидарҽ органы яисҽ дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары карамагында булмаган очракта, аңа югарыда күрсҽтелгҽн документларны
теркҽргҽ хокуклы оешма.
Кагыйдҽлҽрнең 34 пунктында күрсҽтелгҽн документлар, вҽкалҽтле органга электрон
документлар рҽвешендҽ тапшырыла, мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) тарафыннан
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза кулланып таныклана.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма комитетта шҽхси
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның рҽсми
сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар гариза бирүче тарафыннан кҽгазьдҽ
түбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелде) мҿмкин:
шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн ышаныч кҽгазе нигезендҽ эшлҽүче зат);
почта отправлением белҽн описью кертемнҽр һҽм уведомлением турында тапшыру.
Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ, гомуми
файдаланудагы мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрлҽре аша, шул исҽптҽн «Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы
аша да тапшырылырга мҿмкин (җибҽрелде)
Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка килҽ:
1) Күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ (күчемсез милек объектына
теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълүматларны үз эченҽ алган);
2) күчемсез милек объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары турында
бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ;
3) торак бинаны торак булмаган бинага яки торак булмаган бинага күчерү турында җирле
үзидарҽ органы карары (урнашу адресы бирелгҽн очракта, мондый адресны үзгҽртү һҽм юкка
чыгару аны торак бинадан торак булмаган бинага яки торак булмаган бинага күчерү аркасында);
4) Кагыйдҽлҽрнең 14 пунктындагы "а" пунктчасында күрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча
адресация адресы исҽптҽн тҿшерелгҽн күчемсез милек объектының тҿп характеристикалары һҽм
теркҽлгҽн хокуклары турында бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ);
5) адресация объекты буенча соратып алына торган күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт
кадастрында булмавы турында хҽбҽрнамҽ (Кагыйдҽлҽрнең 14 пунктындагы "б" пунктчасында
күрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча адресация адресы юкка чыгарылган очракта).
Гариза бирүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе
ҽлеге регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн.
Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар
карамагында булган югарыда аталган документларны талҽп итү тыела.
Мҿрҽҗҽгать итүче югарыда күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны үз эченҽ алган документларны
тапшырмау гариза бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тормый
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2.7. Норматив хокукый актларда каралган
очракларда Килештерү хезмҽт күрсҽтү ҿчен талҽп
ителгҽн һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган дҽүлҽт
хакимияте органнары (җирле үзидарҽ органнары)
һҽм аларның структур бүлекчҽлҽре Исемлеге
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽрнең тулы исемлеге

2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору
яки бирүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
исемлеге

2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына
торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка түлҽү алу
тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
һҽм мҽҗбүри булган хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен түлҽү
алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре, шул исҽптҽн
мондый түлҽү күлҽмен исҽплҽү методикасы
турында мҽгълүматны да кертеп
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау
биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен
алганда чиратның максималь вакыты
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт
күрсҽтү турында соравын, шул исҽптҽн электрон
формада да теркҽү вакыты
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган
биналарга, гариза бирүчелҽрне кҿтү һҽм кабул итү
урынына, шул исҽптҽн ҽлеге объектларның

Килешү талҽп ителми.

1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру;
2) Тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн
документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда теркҽлмҽгҽн тҿзҽтүлҽр, аларның
эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек бирми торган җитди җҽрҽхҽтлҽр бар;
4) тиешле органга документлар тапшыру.
Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигез каралмаган.
Нигез баш тарту ҿчен:
а) объектка адресация бирү турындагы гариза белҽн ҽлеге Кагыйдҽлҽрнең 27 һҽм 29
пунктларында күрсҽтелмҽгҽн зат мҿрҽҗҽгать итте;
б) ведомствоара сорауга җавап булмау турында документ һҽм (яки) мҽгълүмат бирү ҿчен
кирҽкле объектка адресации адреслары яки аннулирования аның адресын, һҽм тиешле документ
түгел тҽкъдим ителгҽн гариза бирүче (вҽкиле мҿрҽҗҽгать итүче) буенча үз инициативасы;
в) объектка адресация адресы яки аның адресын гамҽлдҽн чыгару ҿчен гариза бирүчегҽ
(мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиленҽ) йҿклҽнгҽн Документлар Россия Федерациясе законнары белҽн
билгелҽнгҽн тҽртипне бозып бирелгҽн;
г) объектка адресация бирү яки аның адресын гамҽлдҽн чыгару ҿчен шартлар һҽм
очраклары юк, күрсҽтелгҽн Кагыйдҽлҽрнең 5, 8 - 11 һҽм 14 - 18 пунктларында
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп ителми

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү-15 минуттан да артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алган очракта чиратта кҿтүнең максималь вакыты 15
минуттан артмаска тиеш
Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ.
Электрон формада кергҽн Запрос ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ керсҽ, ял кҿненнҽн (бҽйрҽм) кҿненнҽн
соң эш кҿнендҽ теркҽлҽ
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм янгын сүндерү системасы белҽн
җиһазландырылган биналарда, документларны рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмати
стендлар белҽн башкарыла.

Кагыйдҽлҽр
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инвалидлар ҿчен үтемлелеген тҽэмин итүгҽ,
инвалидларны социаль яклау турында Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ, мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст
һҽм мультимедияле мҽгълүмат урнаштыру һҽм
рҽсмилҽштерүгҽ талҽплҽр
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең һҽркем ҿчен
мҿмкин булуы һҽм сыйфаты күрсҽткечлҽре, шул
исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар
белҽн үзара хезмҽттҽшлеге һҽм аларның
дҽвамлылыгы, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ Муниципаль
хезмҽт алу мҿмкинлеге, Дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең эш
урыннарында, муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
барышы турында мҽгълүмат алу мҿмкинлеге, шул
исҽптҽн
мҽгълүмати-коммуникацион
технологиялҽр куллану белҽн дҽ

2.16. Электрон формада муниципаль хезмҽт
күрсҽтү үзенчҽлеклҽре

Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү мҿмкинлеге тҽэмин
ителҽ (уңайлы керү-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа мҽгълүматы
гариза бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн
мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы күрсҽткечлҽре булып тора:
Башкарма комитет бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге зонасында
урнашуы;
кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган
биналар булу;
мҽгълүмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге мҽгълүмат ресурсларында, дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе
һҽм сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт күрсҽтүгҽ комачаулаучы киртҽлҽрне
җиңеп чыгарга ярдҽм күрсҽтү.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты булмау белҽн характерлана:
мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм бирү чиратлары;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) карата шикаять;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирүчелҽргҽ карата
ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган
очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең бер тапкыр
үзара хезмҽттҽшлеге күздҽ тотыла. Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ (Алга таба – КФҮ)
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, КФҮнең ерак урнашкан эш урыннарында консультация бирүне,
документлар кабул итүне һҽм бирүне КФҮ белгече башкара.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
сайтта, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, КФҮлҽрдҽ алырга мҿмкин
Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе турында консультацияне Интернет
аша яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга
мҿмкин.
Электрон документ формасында муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза «Интернет»
мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрендҽ федераль адреслы Система порталыннан, Татарстан
Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталыннан файдаланып бирелҽ (http://uslugi.
tatar.ru/) яки дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталы (http:/
www.gosuslugi.ru/).
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны
ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ
процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ
процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү;
2) гариза кабул итү һҽм теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽр
Формалаштыру һҽм җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
5) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү.
3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү
3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультация алу ҿчен
Башкарма комитетка шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ
хокуклы.
Башкарма комитет белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу
ҿчен тҽкъдим ителгҽн документлар һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча да консультациялҽр бирҽ һҽм
кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар составы буенча консультациялҽр, тапшырыла
торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр алу рҿхсҽт.
3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) гаризаларны кҽгазьдҽ почта аша
почта аша юллый һҽм тапшыру турында хҽбҽрнамҽ белҽн шҽхсҽн тапшыра, яисҽ электрон
документ рҽвешендҽ яисҽ КФҮ аша тапшыра, муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында КФҮнең
читтҽн торып эш урынын тапшыра һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ Башкарма
комитетка документлар тапшыра.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гариза электрон документ рҽвешендҽ Башкарма
комитетка электрон почта яки Интернет аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн гаризаны
теркҽү билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
3.3.2.Башкарма комитет белгече, гаризалар кабул итүне алып баручы, :
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгели;
мҿрҽҗҽгать итүченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ (ышаныч кҽгазе буенча гамҽл алып барган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын тикшерҽ;
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерҽ
(документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда буйсынучылар,
дҽгъвалар, сызган сүзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтүлҽр булмау).
Искҽрмҽлҽр булмаган очракта Башкарма комитет белгече түбҽндҽгелҽрне тормышка
ашыра:
гаризаларны махсус журналда кабул итү һҽм теркҽү;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен тапшыру, керҽ торган
номерга бирелгҽн документларны кабул итү датасын, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне үтҽү
датасы һҽм вакыты турында тамга белҽн;
гаризаны авыл җирлеге башлыгына карау ҿчен җибҽрү.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет
белгече, документларны кабул итүне алып баручы мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны теркҽү ҿчен
каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлату белҽн документлар кире кайтара.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:
гаризалар һҽм документлар кабул итү 15 минут эчендҽ;
гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽү.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына карауга юнҽлдерелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирүчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Авыл җирлеге башлыгы гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм гаризаны
Башкарма комитетка җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар
Формалаштыру һҽм җибҽрү
3.4.1. Башкарма комитет белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итү турында запрослар җибҽрҽ:
1) Күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ (күчемсез милек объектына
теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълүматларны үз эченҽ алган);
2) күчемсез милек объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары
турында бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ;
3) торак бинаны торак булмаган бинага яки торак булмаган бинага күчерү турында
җирле үзидарҽ органы карары (урнашу адресы бирелгҽн очракта, мондый адресны үзгҽртү һҽм
юкка чыгару аны торак бинадан торак булмаган бинага яки торак булмаган бинага күчерү
аркасында);
4) Бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек реестрыннан күчемсез милек объектына тҿп
характеристикалар һҽм теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ (объектның адресы юкка
чыгарылган очракта, Кагыйдҽлҽрнең 14 пунктындагы "а" пунктчасында күрсҽтелгҽн нигезлҽр
буенча адресация күрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча адресация күрсҽтелҽ);
5) Адресация объекты буенча соратып алына торган күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт
кадастрында булмавы турында хҽбҽрнамҽ (Кагыйдҽлҽрнең 14 пунктындагы "б" пунктчасында
күрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча адресация адресы юкка чыгарылган очракта).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар.
3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр
нигезендҽ мҽгълүматлар белҽн тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре соралган Документлар (мҽгълүмат)
тапшыралар яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүмат
булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ).
Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре тарафыннан җибҽрелҽ торган документлар (белешмҽлҽр) буенча
ҿч эш кҿненнҽн дҽ артмаска тиеш;
башка тҽэмин итүчелҽр буенча-ведомствоара запрослар кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн
эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара запроска җавап ҽзерлҽүнең һҽм җибҽрүнең башка сроклары федераль
законнар, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар
нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн
билгелҽнмҽгҽн булса, документ һҽм мҽгълүмат бирҽ торган органга яки оешмага мҿрҽҗҽгать
кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн эчендҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълүматлар) яки Башкарма комитетка
җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерү.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Башкарма комитет белгече гамҽлгҽ ашыра:
гаризага теркҽлҽ торган документларда булган мҽгълүматларны тикшерү;
ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту
ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерү.
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Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта Башкарма комитет
белгече баш тарту турында карар проектын ҽзерли.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булмаган очракта Башкарма
комитет белгече гамҽлгҽ ашыра:
- Татарстан Республикасы тҿзелеш, архитектура һҽм торак-коммуналь хуҗалык
министрлыгының «Техник инвентаризация бюросы» РДУП (алга таба - «БТИ» РДУП)
тарафыннан бирелгҽн адреслар булу турында Россия Федерациясе Социаль-икътисадый
мониторинг комитетының 11 нче номерлы мҿрҽҗҽгатен ҽзерлҽү;
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн вакыттан
алып ҿч кҿннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: «БТИ» РГУПДА бирелгҽн адреслар булу турында запрос;
3.5.2. «БТИ» РГУП белгече запроста күрсҽтелгҽн адресны тикшерҽ һҽм бирелгҽн
адреслар турында белешмҽ ҽзерли.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар «БТИ»РГУП Регламентында
билгелҽнгҽн срокларда гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: белешмҽ булу турында бирелгҽн адреслар.
3.5.3. Башкарма комитет белгече, «БТИ» РГУПтан җавап алганнан соң, гамҽлгҽ ашыра:
объектка адресация яки баш тарту турында карар проекты бирү, үзгҽртү турында карар
проектын рҽсмилҽштерү;
документ проектын авыл җирлеге башлыгы белҽн килештерү.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар «БТИ»РГУПнан җавап алган
вакыттан ҿч кҿннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырыла.
Результат процедуры: проект документа, направленного на согласование главе сельского
поселения.
3.5.4. Авыл җирлеге башлыгы баш тарту турында карар проектын яки карар проектын
имзалый һҽм Башкарма комитет белгеченҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны тҽмамлаганнан
соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: объектка адресация адресы яки баш тарту турында Карар бирү,
үзгҽртү турында имзаланган карар.
3.5.5. Башкарма комитет белгече объектка адресация адресы яки баш тарту турында
Карар бирү, үзгҽртү турында Карар кабул итҽ, номер бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны тҽмамлаганнан
соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: теркҽлгҽн карар бирү, үзгҽртү адреслары яки баш тарту
турында карар.
3.6. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү
3.6.1. Башкарма комитет белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул ителгҽн карар турында хҽбҽр
итҽ һҽм гариза бирүчегҽ бирҽ йҽ почта аша объектка адресация яисҽ баш тарту турында Карар
бирү, үзгҽртү турында Башкарма комитет карарын җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гамҽлгҽ ашырыла:
15 минут эчендҽ-мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси килүе очрагында;
ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураны тҽмамлаганнан соң бер кҿн
эчендҽ, җавап җибҽргҽн очракта, почта аша хат белҽн.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ объектка адресация адресының адресын бирү,
үзгҽртү турында бирелгҽн (җибҽрелгҽн) карар яисҽ баш тарту турында карар.
3.7. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү
3.7.1. Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҮнең ерактан
урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты нигезендҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
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3.7.3. КФҮТҼН муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар ҽлеге
Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
КФҮкҽ җибҽрелҽ.
3.8. Тҿзҽтү техник хаталар.
3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар
ачыкланган очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (кушымта № 4);
гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн
документ;
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.
Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза
гариза гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта
аша), йҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталы яисҽ күпфункцияле
үзҽге аша бирелҽ.
3.8.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтү турында
гариза кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны Башкарма комитетка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.8.3. Башкарма комитет белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган
процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата
булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн үзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ почта аша җибҽрү (электрон почта аша) Башкарма комитетка техник хата булган
документ тапшырганда документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан яки
телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң ҿч кҿн
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту гариза
бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ органы вазыйфаи затларының
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽү үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып тора:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм
килештерү. Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү;
3) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен
тикшерү.
Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты еллык
яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин.
Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле
барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм авыл
җирлеге башлыгына карарлар кабул итү максатыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽ бирелҽ.
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4.2. Авыл җирлеге башлыгы тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча
административ процедуралар тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен үтҽүгҽ агымдагы
контроль гамҽлгҽ ашырыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарҽ
органының структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында нигезлҽмҽлҽр белҽн
билгелҽнҽ.
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Авыл җирлеге башлыгы мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап
тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы.
Башкарма комитет белгече ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ
гамҽллҽрне вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла торган)
карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль
хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары
тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма комитет эшчҽнлеге
Ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы
мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне)
судка кадҽр карап тикшерү мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) шикаять белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитетка муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр
тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да мҿрҽҗҽгать итҽ
ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең гарызнамҽсен теркҽү
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актлары белҽн каралмаган
документларны яисҽ мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе;
4) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн каралган
документларны кабул итүдҽн баш тарту;
5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту;
6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив
хокукый актлары белҽн каралмаган түлҽү муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
тоткарлау;
7) Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны
тҿзҽтүдҽн баш тартуы яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) ҽгҽр туктату нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
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башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ документлар яисҽ мҽгълүмат
булмау һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны
кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ күрсҽтелмҽгҽн очракта, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан
тыш, аларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы һҽм (яисҽ) булмавы күрсҽтелгҽн.
5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада
бирелҽ.
Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽре,
Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтыннан (http:/ www.aznakayevo.tatarstan.ru),
Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр бердҽм порталы
(http://uslugi.tatar.ru/), дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре)
(http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүе вакытында кабул
ителергҽ мҿмкин.
5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн
шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш, ҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартуы яисҽ җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокны бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматны карап торырга тиеш:
1) хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять белдерелҽ торган
карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи затының исеме;
2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать итүченең
яшҽү урыны - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүченең урнашу урыны турында мҽгълүмат юридик затның, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы
(булган очракта) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (адресы);
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи
затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре
(гамҽл кылмау) турында белешмҽлҽр;
4) дҽлиллҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче
органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн.
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның
күчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган документлар
исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткаларны һҽм
хаталарны тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн
түлҽнмҽгҽн акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарталар.
Не позднее дня, следующего за Днем принятия указанного в настоящем пункте решения,
заявителю направляется в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.5.8. В случае признания жалобы
поступившей удовлетворению в ответ заявителю дается информация о действиях,
осуществляемых исполнительным органом, в целях незаконного устройства на обнаруженных
нарушениях при оказании муниципальной услуги, а также принимается решение о привлечении
виновных к ответственности и указывается информация о дальних действиях, которая
необходима сделать заявку в целях получения муниципальной услуги.
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5.9. Шикаять мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш түгел дип танылган
очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарка шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.10. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять
карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура
органнарына юллый.
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Кушымта №1
ОБЪЕКТКА АДРЕСАЦИЯ АДРЕСЫ БИРҤ ЯИСҤ АНЫ ГАМҼЛДҼН ЧЫГАРУ
ГАРИЗА ФОРМАСЫ
Бит N ___

Гариза

1

2

в
---------------------------------------(җирле үзидарҽ органы, орган исеме
______________________________
Россия Федерациясе субъекты дҽүлҽт
хакимияте органы - федераль ҽһҽмияттҽге
шҽһҽрлҽр яисҽ федераль дҽрҽҗҽдҽге шҽһҽр
эчендҽге муниципаль берҽмлек җирле
үзидарҽ органы, адресларны адреслау
объектларына Россия Федерациясе
субъекты законы белҽн вҽкалҽтле)
3.1

Барлыгы ___

Гариза кабул ителде
теркҽү номеры _______________
гариза битлҽре саны ___________
документлар саны ____,
шул исҽптҽн оригиналлар ___, күчермҽ ____,
оригиналдагы битлҽр саны ____, күчермҽдҽ ___
Вазыйфаи затның ФИО
вазыйфаи затның имзасы ____________
дата "__" ____________ ____ ел.

Объектка карата адресацияегезне сорыйм:
Тҿре:

3.2

Җир участогы

Корылма

Йорт

Бина

Тҽмамланмаган тҿзелеш
объекты

Адрес бирү
Сҽбҽпле:
Дҽүлҽт милкендҽге яки муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген бер категориядҽн икенче
категориягҽ күчерү турында
Тҿзелҽ торган җир кишҽрлеклҽре саны
Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Җир кишҽрлеге бүлү юлы белҽн җир кишҽрлеге(лҽр) тҿзү
Тҿзелҽ торган җир кишҽрлеклҽре саны
Җир кишҽрлегенең кадастр номеры

Җир кишҽрлегенең адресы

Җир кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенче категориягҽ күчерү юлы белҽн җир кишҽрлеге тҿзү
Берлҽштерелгҽн җир кишҽрлеклҽре саны
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Берлҽшкҽн җир кишҽрлегенең кадастр Берлҽштерелгҽн җир кишҽрлегенең адресы <1>
номеры<1>

Бит N ___

Барлыгы

Җир кишҽрлеге(лҽр) бүлеп бирү белҽн җир кишҽрлеге(лҽр) тҿзү
Тҿзелҽ торган җир кишҽрлеклҽре саны
(бүлеп бирелҽ торган җир кишҽрлегеннҽн
тыш)
Җир кишҽрлегенең кадастр номеры

Бүлеп бирелгҽн җир кишҽрлегенең адресы

Җир кишҽрлеклҽрен яңадан бүлү юлы белҽн барлыкка китерү
Тҿзелҽ торган җир кишҽрлеклҽре саны

Яңадан бүленҽ торга җир кишҽрлегенең
кадастр номеры <2>

Яңадан бүленҽ торга җир кишҽрлеклҽре саны

Яңадан бүленҽ торга җир кишҽрлегенең адресы<2>

Бина, корылмалар тҿзү, үзгҽртеп кору
Проект документлары нигезендҽ тҿзелеш
(реконструкция) объектының исеме
Тҿзелеш алып барыла торган җир
кишҽрлегенең кадастр номеры
(реконструкциясе)

Тҿзелеш алып барыла торган җир кишҽрлеге адресы
(реконструкциялҽү)

Ҽгҽр Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында Россия
Федерациясе субъектлары законнары нигезендҽ аны тҿзү, реконструкциялҽү ҿчен тҿзелешкҽ рҿхсҽт
бирү талҽп ителми икҽн, күрсҽтелгҽн объектның дҽүлҽт кадастр исҽбен гамҽлгҽ ашыру ҿчен
кирҽкле документларны түбҽндҽге объектка карата ҽзерлҽү, адресациялҽү талҽп ителми
Тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзелеш объекты, бина
тибы
Тҿзелеш (реконструкция) объектының
исеме (проект документлары булган
очракта проект документлары нигезендҽ
күрсҽтелҽ)
Тҿзелеш алып барыла торган җир

Тҿзелеш алып барыла торган җир кишҽрлеге адресы
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кишҽрлегенең кадастр номеры
(реконструкциясе)

(реконструкциялҽү)

Торак бинаны торак булмаган бинага һҽм торак булмаган бинага күчерү
Бина кадастр номеры

Бина адресы

Бит N ___

Барлыгы ___

Бина, корылмалар бүлү юлы белҽн бинада, корылмада биналар тҿзү
Торак урыны барлыкка килү

Барлыкка килҽ торган бүлмҽлҽр саны

Торак булмаган бинаны тҿзү

Барлыкка килҽ торган бүлмҽлҽр саны

Бина, корылмалар кадастр номеры

Бина, корылмалар адресы

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Бинадагы, корылмада бүлмҽлҽрне бүлү юлы белҽн барлыкка китерү
Бинаны (торак булмаган)
билгелҽү)<3>

Бүленҽ торган бинаның кадастр номеры

Бина тҿре <3>

Бүлмҽлҽр саны <3>

Бүленҽ трган бинаның адресы

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Бинадагы, корылмадагы бүлмҽлҽрне берлҽштереп тҿзү юлы белҽн бина тҿзү
Торак урыны барлыкка килү

Торак булмаган бина барлыкка килү

Берлҽштерелгҽн биналар саны
Берлҽштерелгҽн бинаның кадастр
номеры <4>

Берлҽштерелгҽн бина адресы <4>
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Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Гомуми файдалану урыннарын үзгҽртеп кору һҽм (яки) үзгҽртеп планлаштыру юлы белҽн бина
тҿзү, тҿзү
Торак урыны барлыкка килү

Торак булмаган барлыкка килү

Барлыкка килҽ торган бүлмҽлҽр саны
Бина, корылмалар кадастр номеры

Бина, корылмалар адресы

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Лист N ___

3.3

Объектның адресация адресын гамҽлдҽн чыгару:
Ил исеме
Россия Федерациясе субъекты исеме
Россия
Федерациясе
субъекты
составында муниципаль район, шҽһҽр
округы яисҽ шҽһҽр эчендҽге территория
(федераль ҽһҽмияттҽге шҽһҽрлҽр ҿчен)
исеме
Авыл җирлеге исеме
Шҽһҽр округының шҽһҽр эче районы
исеме
Торак пункт исеме
Планлаштыру
исеме

структурасы

элементы

Урам-юл челтҽренең исеме
Җир участогы номеры
Бинаның Тибы һҽм номеры,
корылмалары яки тҽмамланмаган
тҿзелеш объекты

Всего листов ___
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Бинада яки корылмада
бинаның Тибы һҽм номеры

урнашкан

Фатир чиклҽрендҽ бина тибы һҽм
номеры (коммуналь фатирларга карата)
Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Сҽбҽпле:
Адресация объектының гамҽлдҽн чыгару
"Күчемсез мҿлкҽтнең дҽүлҽт кадастры турында" 2007 елның 24 июлендҽге 221-ФЗ номерлы
Федераль законның 27 статьясындагы 2 ҿлешенең 1 һҽм 3 пунктларында күрсҽтелгҽн нигезлҽр
буенча объектны кадастр исҽбенҽ алудан баш тарту (Россия Федерациясе законнары җыелышы,
2007, № 31, 4017 ст., 2008, № 30, 3597 ст.; 2009, № 52, 6410 ст., 2011, № 1, 47 ст.; N 49, 7061 ст.; N
50, 7365; 2012, n 31, 4322; 2013, № 30, 4083 ст.; хокукый мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы
www.pravo.gov.ru 2014 елның 23 декабре)
Бирү объекты адресации яңа адрес
Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Бит N ___

4

Барлыгы ___

Объект хуҗасы адресация адресы яки объектка бүтҽн ҽйбер хокукы булган зат
физик зат:
фамилия:

исеме(тулысынча):

Атасының исеме
(тулысынча) (булганда):

ИНН
(булганда):

шҽхесне раслаучы
документ:

тҿре:

серия:

номер:

бирелү датасы:

кем тарафыннан бирелгҽн:

"__" ______ ____ г.

Почта адресы:

Элемтҽ ҿчен телефон:

Электрон почта адресы
(булганда):

юридик зат, шул исҽптҽн дҽүлҽт хакимияте органы, башка дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ
органы:
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Тулы исеме:

ИНН (Россия юридик затлары ҿчен):

ил теркҽү (инкорпорации)
(чит ил юридик затлар
ҿчен):

КПП (Россия юридик затлары ҿчен):

теркҽлү датасы (чит ил
юридик затлары ҿчен):

теркҽлү номеры (чит ил
юридик затлары ҿчен):

"__" ________ ____ г.
почта адресы:

элемтҽ ҿчен телефон:

электрон почта адресы
(булганда):

Адресация объектына ҽйбер хокукы:
милек хокукы
объектны адресациялҽү объектына хуҗалык алып бару хокукы
мҿлкҽт белҽн оператив идарҽ итү хокукы объект адресация
җир кишҽрлеген гомерлек мирас итеп алу хокукы
җир кишҽрлегеннҽн даими (сроксыз) файдалану хокукы
5

Документлар алу ысулы (шул исҽптҽн карар бирү объектка адресации адреслары яки адресны гамҽлдҽн
чыгару, элек тҽкъдим ителгҽн документларның оригиналы, объектка адресация адресы бирү, яки
гамҽлдҽн чыгару турында карар бирү (аннулировании) ):
шҽхси

Күпфункцияле үзҽктҽ

Почта аша түбҽндҽге адрес буенча
җибҽрү белҽн
Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталының шҽхси кабинетында, дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽрнең тҿбҽк порталларының шҽхси кабинетында
Федераль адреслы системаның шҽхси кабинетында
Электрон почта адресына (гариза һҽм
документлар алу турында хҽбҽр итү
ҿчен)
6

Документлар алу турында расписка сорыйм:
шҽхсҽн бирергҽ

Расписка алынган: ___________________________________
(мҿрҽҗҽгать итүченең имзасы)

Почта аша түбҽндҽге адрес буенча
җибҽрергҽ:
Җибҽрмҽскҽ
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Бит N ___

7

Барлыгы ___

Гариза бирүче:
Объект хуҗасы адресация адресы яки объектка бүтҽн ҽйбер хокукы булган зат
Объект хуҗасы вҽкиле адресация адресы яки объектка бүтҽн хокукка ия булган затлар
физик зат:
фамилия:

исеме (тулысынча):

Атасының исеме
(тулысынча) (булганда):

ИНН
(булганда):

шҽхесне раслаучы
документ:

тҿре:

серия:

номеры:

Бирелү датасы:

кем тарафыннан бирелгҽн:

"__" ______ ____ г.

почта адресы:

Элемтҽ ҿчен телефон:

электронной почта адрес
(булганда):

вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслый торган документның атамасы һҽм реквизитлары:

юридик зат, шул исҽптҽн дҽүлҽт хакимияте органы, башка дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ
органы:
тулы атамасы:

КПП (Россия юридик зат ҿчен):

ил теркҽү (инкорпорации)
(чит ил юридик затлар ҿчен):

ИНН (Россия юридик затлары ҿчен):

теркҽлү датасы (чит ил
юридик затлары ҿчен):

теркҽлү номеры (чит ил юридик
затлары ҿчен):

"__" _________ ____ г.

почта адресы:

элемтҽ ҿчен телефон:

электрон почта адресы
(булганда):
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вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслый торган документның атамасы һҽм реквизитлары:

8

Гаризага теркҽлҽ торган документлар:

Тҿп нҿсхҽсе _ _ _ _ _ - экз.саныныда, ___ б.

Күчермҽ ___ экз., ___ б.

Тҿп нҿсхҽсе ___ экз., ___ б.

Күчермҽ ___ экз., ___ б.

Тҿп нҿсхҽсе ___ экз., ___ б.

Күчермҽ ___ экз., ___ б.

9 Примечание:

Бит N ___

Барлыгы___

10

Шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртү (җыю, системалаштыру, туплау, саклау, аныклау (үзгҽртү), куллану,
тарату (шул исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук
Россия Федерациясе законнары нигезендҽ адресларны эшкҽртү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару буенча
органнар тарафыннан шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле башка гамҽллҽр), шул исҽптҽн
автомат рҽвештҽ, кабул итүне дҽ кертеп, минем ҿчен тҽкъдим ителҽ торган затның ризалыгын раслыйм.
дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү максатларында адресларны үзгҽртү һҽм гамҽлдҽн чыгару.

11

Чынын да раслыйм, дип:
ҽлеге гаризада күрсҽтелгҽн мҽгълүматлар гариза тапшыру датасына дҿрес;
тҽкъдим ителгҽн хокукый документ(ие) һҽм башка документлар һҽм аларда булган мҽгълүматлар
Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ.

12

Имза
_________________

Дата
_______________________

"__" ___________ ____ г.
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(имза)

(инициалы, фамилия)

Гариза кабул иткҽн белгеч тамгасы һҽм аңа кушып бирелгҽн документлар:

13

-------------------------------<1> Юл һҽр берлҽштерелгҽн җир участогы ҿчен кабатлана.
<2> Юл бүлеп бирелгҽн һҽр җир участогы ҿчен кабатлана.
<3> Строк дублируются ҿчен һҽр бүленгҽн бина.
<4> Юл һҽр берлҽштерелгҽн бина ҿчен кабатлана.
Искҽрмҽ.
Объектка адресация адресы бирү яки аның адресын юкка чыгару турында гариза (алга
таба - гариза) кҽгазьдҽ A4 форматындагы стандарт листларда рҽсмилҽштерелҽ. Һҽр биттҽ аның
тҽртип номеры күрсҽтелҽ. Битлҽрне нумерациялҽү бҿтен документ чиклҽрендҽ Гарҽп цифрлары
белҽн башкарыла. Һҽр биттҽ шулай ук гаризадагы битлҽрнең гомуми саны күрсҽтелҽ.
Ҽгҽр гариза гариза бирүче мҿстҽкыйль рҽвештҽ кҽгазьдҽ тутырыла икҽн, сайлап алынган
белешмҽлҽр каршында махсус бирелгҽн графада "V" билгесе куела"
(

V

).

Гариза бирүче кҽгазьдҽ яисҽ аның үтенече буенча җирле үзидарҽ органы белгече, Россия
Федерациясе субъекты дҽүлҽт хакимияте органы - федераль ҽһҽмияттҽге шҽһҽр шҽһҽр эче
муниципаль берҽмлеге җирле үзидарҽ органы белгече, ҽлеге Россия Федерациясе субъекты
законы белҽн адресларны адреслау объектларына бирүгҽ вҽкалҽтле федераль дҽрҽҗҽдҽге шҽһҽр
эче муниципаль берҽмлеге җирле үзидарҽ органы тарафыннан гариза рҽсмилҽштергҽндҽ,
компьютер техникасын кулланып, конкрет гаризага карата булган юллар (реквизит
элементлары) тутырылырга мҿмкин. Бу очракта гариза формасыннан тутырылырга тиеш
булмаган юллар тҿшереп калдырыла.
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Кушымта №2
Карар
_________ 20 ел

№

__________

Кҥчемсез милек объектына адрес бирҥ турында
Россия Федерациясенең 2001 елның 25 октябрендҽге 136-ФЗ номерлы Җир кодексы,
Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексының 29.12.2004 ел, №190-ФЗ боерыгы,
Татарстан Республикасы Уставом образования «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль
берҽмлеге Уставы нигезендҽ Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге
башлыгы карар чыгара:
1. Кҥчемсез милек объектына адрес бирергҽ (хокук иясенең фамилиясе, исеме,
атасының исеме; гариза бирүченең корылма урнашкан җир кишҽрлегенҽ хокукын билгели
торган документ): 422259 Татарстан Республикасы Азнакай муниципальный район, Татар
Шуган авыл жирлеге, Татар Шуган авылы, ___________ур., _________й.
Башлык

42
Кушымта №3
Объектка адресация адресы бирҥдҽн баш тарту яки аны гамҽлдҽн чыгару турында карар
кабул итҥ формасы

(Ф.И.О., мҿрҽҗҽгать итүченең адресы (представителя)
мҿрҽҗҽгать итүче)
(объектка адресация адресы бирү яки аны гамҽлдҽн
чыгару турындагы гаризаның теркҽү номеры)
Объектка адресация адресы бирҥдҽн баш тарту яки аны гамҽлдҽн чыгару турында карар
№

(Россия Федерациясе субъекты законы белҽн вҽкалҽтле җирле үзидарҽ органы, Россия Федерациясе субъекты
дҽүлҽт хакимияте органы – федераль ҽһҽмияттҽге шҽһҽр яисҽ федераль дҽрҽҗҽдҽге шҽһҽр эчендҽге муниципаль
берҽмлек җирле үзидарҽ органы исеме)
хҽбҽр итҽ
,
(Ф.И.О. юшҽлеш килешендҽ, шҽхесне раслаучы документ исеме, номеры һҽм бирелгҽн датасы)
почта адресы – физик зат ҿчен; тулы исеме, ИНН, КПП (юрилик зат ҿчен), ил, датасы, регистрация номеры (чит
ил юридик зыты ҿчен),
,
почта адресы – юридик зат ҿчен)
бирү
Кагыйдҽлҽре
нигезендҽ,
үзгҽртү
һҽм
адресны
гамҽлдҽн
чыгару
аннулирования
,
Россия Федерациясе Хҿкүмҽте карары белҽн расланган
2014 елның 19 ноябре № 1221, түбҽндҽге адресны бирү (гамҽлдҽн чыгару) буенча кире кагылды
(кирҽклене сызарга)
адресация объекты
(адресация объектының тҿре һҽм атамасы , тасвирлама
адресации очракта объектка адресация адресы бирү турында мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
объектның урнашу урыны тасвирламасы ,
адресация объекты адресы гариза бирүченең адресын гамҽлдҽн чыгару турында мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта)
бҽйле рҽвештҽ
.
(баш тарту нигезлҽре)
Россия Федерациясе субъекты законы белҽн вҽкалҽтле җирле үзидарҽ органының, Россия Федерациясе
субъекты дҽүлҽт хакимияте органының – федераль дҽрҽҗҽдҽге шҽһҽр яисҽ федераль дҽрҽҗҽдҽге шҽһҽр эчендҽге
муниципаль берҽмлек җирле үзидарҽ органының вҽкалҽтле вҽкиле
(вазифасы, Ф.И.О.)

(имза)
М.П.
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Кушымта№4
Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге башлыгына
__________________________
Техник хаталар тҿзҽтҥ турында гариза
Муниципаль
хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
җибҽрелгҽн
хата
турында
хҽбҽр
итҽм,
______________________________________________________________________
(хезмҽт исеме)
Язылган:_______________________________________________________________________________________
________________________________________
Дҿрес мҽгълүмат:_______________________________________________
______________________________________________________________________
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне, җибҽрелгҽн техник хатаны
тҿзҽтеүгезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта мондый карарны
җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документны адреска җибҽрү юлы белҽн E-mail:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазьдҽ,
почта
аша
түбҽндҽге
адрес
буенча:________________________________________________________________.
Шҽхсҽн мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында шҽхси мҽгълүматларны җыю,
системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгҽртү), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси
мҽгълүматларны юк итү, шулай ук персональ мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле бүтҽн гамҽллҽр кабул итүне дҽ кертеп)
мин тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итүне дҽ кертеп, раслыйм.
Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа түбҽнрҽк кертелгҽн мҽгълүматлар
дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документларның күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары
белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълүматлар бар.
Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча сораштыруда катнашырга ризалык
бирҽм:_______________________.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.О.)
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Кушымта
(белешмҽ)

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ
тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары,
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты
Вазифасы

Телефон

Электрон адресы

Авыл җирлеге башлыгы
Башкарма комитет секретаре

8(85592) 36141
8(85592) 36141

Tshug.Azn@tatar.ru
Tshug.Azn@tatar.ru
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Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты карарына
3 нче кушымта
«04» февраль 2019 №5
Агач кисҥгҽ, агачлар һҽм куаклар утыртуга, агачларның ябалдашларын кисҥгҽ рҿхсҽт бирҥ
буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ регламент
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) агач һҽм куаклар кисүгҽ, утыртуга, агачларның ябалдашларын кисүгҽ рҿхсҽт бирү
буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль
хезмҽт).
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-мҿрҽҗҽгать итүче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татр
Шуган авыл җирле Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарфыннан күрсҽтелҽ.
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татар Шуган авылы, Совет урамы, 41в йорт.
Эш графигы:
дүшҽмбе – җомга: 8.00 - 17.00 сҽгатькҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм тҿшке аш ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ.
Белешмҽлҽр ҿчен телефон: 885592 36141.
Шҽхесне раслаучы документлар белҽн килү мҽҗбүри.
1.3.2. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль районның рҽсми
сайты адресы (алга таба – «Интернет» челтҽре): (http://www. aznakayevo.tatar.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һҽм эш
графигы турында мҽгълүмат бирелергҽ мҿмкин:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм
текстлы мҽгълүмат туплаган мҽгълүмат стендлары ярдҽмендҽ, гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен.
Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларында (пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
мҽгълүматны үз эченҽ ала);
2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http://www.
aznakayevo.tatar.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi.
tatar.ru/);
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/
www.gosuslugi.ru/);
5) Башкарма комитетта:
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 күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Башкарма комитет
белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү
ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълүмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, нигезендҽ, түбҽндҽгелҽр аша гамҽлгҽ ашырыла:

46
Россия Федерациясе Җир кодексы белҽн 25.10.2001 №136-ФЗ (алга таба – РФ ҖК) (РФ
законнары җыелмасы, 29.10.2001, № 44, 4147 ст.);
Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн 29.12.2004 №190-ФЗ (алга таба –
РФ ШрК) (РФ законнары җыелмасы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.);
2006 елның 4 декабрендҽге 200-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Урман кодексы (алга таба –
РФ ЛК) (РФ законнары җыелмасы, 11.12.2006, № 50, 5278 ст.);
«Ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклау турында» 2002 елның 10 гыйнварындагы 7 – ФЗ номерлы
Федераль закон (алга таба-7-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелмасы, 14.01.2002, №2,
133 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында " 2003
елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ номерлы Федераль
закон) (РФ законнары җыелмасы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.));
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге
210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары
җыелмасы, 02.08.2010, №31, 4179 ст.);
«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 23
январендэ 38 нче номерлы карары белҽн кабул ителгҽн, Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Уставы ( алга таба –Устав) белҽн;
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 30 маенда
47 нче номерлы карары белҽн расланган, Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ ( алга таба-БК турынданигезлҽмҽ)
1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
агачларны кисү – тиешле җирлҽрдҽ яки җир кишҽрлеклҽрендҽ агач һҽм куакларның бер
ҿлеше киселҽ торган агачлар кисү;
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге – Татарстан
Республикасы муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округы) тҿзелгҽн дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге территориаль аерымланган структур
бүлекчҽсе (офисы) ерактан торып эш урыны, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен
раслау турында» 2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру;
техник хата-муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документларга кертелгҽн мҽгълүматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽүгҽ китергҽн
хата (описка, мҿһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), документлар нигезендҽ
мҽгълүматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълүматлар туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка,
басма, грамматик яки арифметик хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза)
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ
Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт бланкта (1нче кушымта) тутырыла.
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына талҽплҽр исеме
2.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү исеме
2.2. Турыдан-туры муниципаль хезмҽт күрсҽтүче
җирле үзидарҽ башкарма-боеру органы исеме
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽренең
тасвирламасы
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы, шул
исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү зарурлыгын исҽпкҽ
алып, туктатылу мҿмкинлеге Россия Федерациясе
законнары белҽн каралган очракта муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору срогы
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар
һҽм башка норматив хокукый актлар, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылырга
тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр, аларны
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада,
аларны тапшыру тҽртибе нигезендҽ кирҽкле
документларның тулы исемлеге.

Хезмҽт кҥрсҽтҥне
яки талҽпне
Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге
билгелҽҥче
норматив акт
Агач һҽм куак утыртуга рҿхсҽт бирү
РФ ДРК;
РФ ЗК
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма БК турында
комитеты
нигезлҽмҽ
Агач һҽм куаклар кисүгҽ рҿхсҽт (2 нче кушымта).
Тҽртип
Кисүгҽ, агач һҽм куаклар утыртуга рҿхсҽт итүдҽн баш тарту турында белдерү.
Агач һҽм куаклар кисү, кисү һҽм утырту ҿчен рҿхсҽт 13 кҿн дҽвамында бирелҽ, шул исҽптҽн гариза Тҽртип
бирү кҿнен дҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган

1) Гариза;
Порядок
2) шҽхесне раслаучы документлар;
3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);
4) киселергҽ тиешле яшел үсентелҽр утырту белҽн якындагы корылмаларга яки башка
ориентирларга кадҽр участок схемасы;
5) ҽгҽр җир кишҽрлеге Күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн булса, җир
кишҽрлегенҽ хокук билгели торган һҽм раслый торган документларның расланган күчермҽлҽре;
6) Биналар һҽм корылмалар тҿзегҽндҽ габаритларга элҽгҽ торган яшел утыртмалар киселгҽн
очракта, расланган проект документлары;
7) территориялҽргҽ кагылучы агачлар кисү һҽм аларны күчереп утырту шартларына кагылышлы
хуҗалар белҽн килештерү;
8) агачлар утыртканда яки күчереп утыртканда, җир эшлҽрен үткҽрүгҽ ордер ачу белҽн
инженерлык челтҽрлҽре вҽкиллҽре белҽн килешү.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма комитетта шҽхси
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның рҽсми
сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар гариза бирүче тарафыннан кҽгазьдҽ
түбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелде) мҿмкин:
шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн ышаныч кҽгазе нигезендҽ эшлҽүче зат);
почта аша җибҽрү.
Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ, гомуми файдаланудагы мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрлҽре аша, шул исҽптҽн «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре
һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша да тапшырылырга мҿмкин
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(җибҽрелергҽ)
2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары
Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка килҽ:
һҽм мҿрҽҗҽгать итүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы
1) күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ (күчемсез милек объектына теркҽлгҽн
башка оешмалар карамагында булган һҽм
хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽр булган).
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен норматив
Гариза бирүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге
хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле
регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн.
документларның тулы исемлеге, шулай ук аларны
Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада,
карамагында булган югарыда аталган документларны талҽп итү тыела.
аларны тапшыру тҽртибе; дҽүлҽт органы, җирле
Мҿрҽҗҽгать итүче югарыда күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны үз эченҽ алган документларны
үзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар
тапшырмау гариза бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тормый
карамагында булган оешма
2.7. Норматив хокукый актларда каралган очракларда Килештерү хезмҽт күрсҽтү ҿчен талҽп ителгҽн һҽм
Килешү талҽп ителми.
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган дҽүлҽт хакимияте органнары
(җирле үзидарҽ органнары) һҽм аларның структур бүлекчҽлҽре Исемлеге
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
1) Документларны тиешенчҽ тапшырмау;
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документлар
нигезлҽрнең тулы исемлеге
исемлегенҽ туры килмҽве;
3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда теркҽлмҽгҽн тҿзҽтүлҽр, аларның эчтҽлеген
юкка чыгарырга мҿмкинлек бирми торган җитди җҽрҽхҽтлҽр бар;
4) тиешле органга документлар тапшыру
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору
Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигез каралмаган.
Тҽртип
яки бирүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
Баш тарту ҿчен нигез:
исемлеге
1) Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар тулы күлҽмдҽ түгел, йҽ тапшырылган гаризада һҽм
(яки) документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес булмаган мҽгълүмат бар;
2) Тиешле документ мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан үз инициативасы буенча тапшырылмаган
очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмавы турында
таныклаучы ведомствоара сорауга дҽүлҽт хакимияте органының, җирле үзидарҽ органының яисҽ
оешманың ведомство карамагындагы органына җавап алуы
3) Күрше җир билҽмҽлҽреннҽн файдаланучылар арасында агач һҽм куаклар кисү, кисү һҽм утырту
мҽсьҽлҽсе буенча бҽхҽс булу.
2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽүлҽт
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ.
пошлинасы яки башка түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп ителми.
булган хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм
нигезлҽре, шул исҽптҽн мондый түлҽү күлҽмен исҽплҽү методикасы
турында мҽгълүматны да кертеп
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау
Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү-15 минуттан да артмаска тиеш.
биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алган очракта чиратта кҿтүнең максималь вакыты 15
алганда чиратның максималь вакыты
минуттан артмаска тиеш
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт
Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ.
күрсҽтү турында соравын, шул исҽптҽн электрон
Электрон формада кергҽн Запрос ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ икенче ял (бҽйрҽм) эш кҿненҽ теркҽлҽ
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формада да теркҽү вакыты
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган
биналарга, гариза бирүчелҽрне кҿтү һҽм кабул итү
урынына, шул исҽптҽн ҽлеге объектларның
инвалидлар ҿчен үтемлелеген тҽэмин итүгҽ,
инвалидларны социаль яклау турында Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ, мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст
һҽм мультимедияле мҽгълүмат урнаштыру һҽм
рҽсмилҽштерүгҽ талҽплҽр
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең һҽркем ҿчен
мҿмкин булуы һҽм сыйфаты күрсҽткечлҽре, шул
исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар
белҽн үзара хезмҽттҽшлеге һҽм аларның
дҽвамлылыгы, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ Муниципаль
хезмҽт алу мҿмкинлеге, Дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең эш
урыннарында, муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
барышы турында мҽгълүмат алу мҿмкинлеге, шул
исҽптҽн
мҽгълүмати-коммуникацион
технологиялҽр куллану белҽн дҽ

2.16. Электрон формада муниципаль хезмҽт
күрсҽтү үзенчҽлеклҽре

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм янгын сүндерү системасы белҽн
җиһазландырылган биналарда, документларны рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмати
стендлар белҽн башкарыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү мҿмкинлеге тҽэмин
ителҽ (уңайлы керү-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа мҽгълүматы гариза
бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ
алып, урнаштырыла
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы күрсҽткечлҽре булып тора:
Башкарма комитет бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге зонасында
урнашуы;
кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган
биналар булу;
мҽгълүмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге мҽгълүмат ресурсларында, дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм
сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт күрсҽтүгҽ комачаулаучы киртҽлҽрне җиңеп
чыгарга ярдҽм күрсҽтү.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты булмау белҽн характерлана:
мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм бирү чиратлары;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
карата шикаять;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирүчелҽргҽ карата ҽдҽпсез,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган
очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең бер тапкыр үзара
хезмҽттҽшлеге күздҽ тотыла. Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ (Алга таба – КФҮ)
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, КФҮнең ерак урнашкан эш урыннарында консультация бирүне,
документлар кабул итүне һҽм бирүне КФҮ белгече башкара.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
сайтта, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, КФҮлҽрдҽ алырга мҿмкин
Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе турында консультацияне Интернет аша
яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза электрон формада бирү
каралган булса, гариза Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша
бирелҽ (http://uslugi.tatar.ru/) яки дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталы
(http:/ www.gosuslugi.ru/)
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ процедураларны
башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ процедураларны башкару
ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү;
2) гариза кабул итү һҽм теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар
формалаштыру һҽм җибҽрү;
4) комиссия актын тҿзү;
5) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
6) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү.
3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультация алу ҿчен
Башкарма комитетка шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
Башкарма комитет белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тҽкъдим ителгҽн документлар һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча да консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк
булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар составы буенча консультациялҽр, тапшырыла
торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр алу рҿхсҽт.
3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче үзенҽ ышанып тапшырылган зат яки КФҮ аша шҽхсҽн, КФҮнең
читтҽн торып эш урыны муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында язмача гариза тапшыра һҽм ҽлеге
регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны Башкарма комитетка тапшыра.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гариза электрон формада Башкарма комитетка
электрон почта яки Интернет аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн гаризаны теркҽү билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ башкарыла.
3.3.2. Башкарма комитет белгече, гаризалар кабул итүне алып баручы:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;
тикшерү вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итү (очракта гамҽллҽр буенча Ышаныч Кҽгазе);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын тикшерү;
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерү
(документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда буйсынучылар, дҽгъвалар,
сызган сүзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтүлҽр булмау).
Искҽрмҽлҽр булмаган очракта Башкарма комитет белгече түбҽндҽгелҽрне тормышка ашыра:
гаризаларны махсус журналда кабул итү һҽм теркҽү;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен тапшыру, керҽ торган
номерга бирелгҽн документларны кабул итү датасы, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне үтҽү датасы һҽм
вакыты турында тамга белҽн;
Авыл җирлеге башлыгына карау ҿчен гариза җибҽрү.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет
белгече, документларны кабул итүне алып баручы мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны теркҽү ҿчен
каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен ачыкланган
нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлату белҽн документлар кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:
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гаризалар һҽм документлар кабул итү 15 минут эчендҽ;
гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽү.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына карауга юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн
һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирүчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Авыл җирлеге башлыгы гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм гаризаны Башкарма
комитетка җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар
Формалаштыру һҽм җибҽрү
3.4.1. Башкарма комитет белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша күчемсез мҿлкҽткҽ хокукларның һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрнең бердҽм дҽүлҽт
реестрыннан ҿземтҽ бирү турында запрос җибҽрҽ (күчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар
турында һҽркем файдалана алырлык белешмҽлҽр булган).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза
кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: юнҽлдерелгҽн запрос.
3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҽгълүмат белҽн тҽэмин
итүчелҽр белгечлҽре соратып алына торган документлар (мҽгълүмат) тапшыралар яисҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр
җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн алып
ҿч кҿн эчендҽ органга яисҽ оешмага документ һҽм мҽгълүмат бирҽ торган оешмалар тарафыннан
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълүматлар) яки Башкарма комитетка
җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерү.
3.5. Комиссия актын тҿзү
3.5.1. Башкарма комитет белгече гамҽлгҽ ашыра:
тапшырылган документларда булган мҽгълүматларның дҿреслеген тикшерү;
хисап эшен рҽсмилҽштерү (барлык документларны аерым папкага туплау);
хисап эше юнҽлеше турында комиссия каравына акт тҿзи.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн вакыттан алып
бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: комиссиягҽ җибҽрелгҽн исҽп эше.
3.5.2. Комиссия секретаре гамҽлгҽ ашыра:
кабул ителгҽн документларны ҿйрҽнү;
агачларның яки куакларның утырту урыннарын карап чыгу датасын билгелҽү;
комиссия ҽгъзаларының һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең карарны карау датасы турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документлар кергҽн вакыттан алып ике кҿн
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: комиссия ҽгъзаларын һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең мҿрҽҗҽгатен
карау датасы турында хҽбҽр итү.
3.5.3. Билгелҽнгҽн кҿнне комиссия урынга чыга һҽм мҿрҽҗҽгать итүче катнашында киселергҽ
тиешле агачларны карауны гамҽлгҽ ашыра. Тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча тикшерү акты тҿзелҽ (3 нче
кушымта).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар карау кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет белгеченҽ җибҽрелгҽн тикшерү акты.
3.6. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
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3.6.1. Комиссия биргҽн тикшерү акты нигезендҽ Башкарма комитет белгече агач кисүгҽ рҿхсҽт
проектын (алга таба – рҿхсҽт) яки муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында белдерү
проектын ҽзерли (алга таба – белдерү кҽгазе) һҽм авыл җирлеге башлыгына килештерүгҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура тикшерү акты кергҽн вакыттан алып ике кҿн
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имза салуга юнҽлтелгҽн рҿхсҽт проекты (белдерү).
3.6.2. Авыл җирлеге башлыгы карар (белдерү кҽгазе) имзалый һҽм гариза бирүчегҽ бирү ҿчен
белгечкҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң бер
кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: белгечкҽ җибҽрелгҽн рҿхсҽт (хҽбҽрнамҽ).
3.7. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү
3.7.1. Башкарма комитет белгече рҿхсҽтне теркҽп гариза бирүчегҽ бирҽ яки почта аша җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:
15 минут эчендҽ-мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси килүе очрагында;
алдагы процедуралар тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ почта аша җавап җибҽрелгҽн
очракта.
Процедураның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн (җибҽрелгҽн) белдерү.
3.8. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү
3.8.1. Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҮнең ерактан урнашкан
эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
3.8.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты нигезендҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.8.3. КФҮТҼН муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар ҽлеге
Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҮкҽ
җибҽрелҽ.
3.9. Техник хаталарны тҿзҽтү.
3.9.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар ачыкланган
очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (кушымта № 4);
гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн
документ;
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.
Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза гариза
гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталы яисҽ күпфункцияле үзҽге аша
бирелҽ.
3.9.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза
кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны Башкарма комитетка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн
һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.9.3. Башкарма комитет белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.6 пунктында каралган
процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган
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документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн үзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта аша
җибҽрү (электрон почта аша) Башкарма комитетка техник хата булган документ тапшырганда
документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан яки телҽсҽ
кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту гариза
бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽү үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып тора:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм килештерү.
Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү;
3) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерү.
Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты еллык яки
еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерүлҽр
уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ
карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм авыл
җирлеге башлыгына карарлар кабул итү максатыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽ бирелҽ.
4.2. Авыл җирлеге башлыгы тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ
процедуралар тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен үтҽүгҽ агымдагы контроль гамҽлгҽ
ашырыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарҽ
органының структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында нигезлҽмҽлҽр белҽн
билгелҽнҽ.
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу очраклары
ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплылыкка тартыла.
4.4. Авыл җирлеге башлыгы мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап
тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы.
Башкарма комитет белгече ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ
гамҽллҽрне вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла торган)
карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары
тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма комитет эшчҽнлеге
Ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап
тикшерү мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына)
шикаять белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе
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5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитетка муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр
тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да мҿрҽҗҽгать итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең соравын теркҽү вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актлары белҽн каралмаган
документларны яисҽ мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе;
4) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн каралган
документларны кабул итүдҽн баш тарту;
5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту;
6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив
хокукый актлары белҽн каралмаган түлҽү муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
тоткарлау;
7) Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн баш
тартуы яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки тҽртибен
бозу;
9) ҽгҽр туктату нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне туктатып тору;
10) отсутствие и (или) недостоверность документов или информации при оказании
муниципальной услуги у заявителя, их отсутствие и (или) неправильность и (или) отсутствие, за
исключением случаев отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо неоказания в момент предоставления муниципальной услуги или предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, не были и (или) не были представлены в
момент предоставления муниципальной услуги.
5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының карарларына
һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада бирелҽ.
Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре, Азнакай
муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып җибҽрелҽ ала (http://www.aznakayevo.tatar.ru),
Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/),
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/),
шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн
шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш, ҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтүче органның мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽн баш тартуы яисҽ
җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокны бозу очрагында теркҽлгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматны карап торырга тиеш:
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1) хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять белдерелҽ торган
карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи затының исеме;
2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать итүченең яшҽү
урыны - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүченең урнашу урыны турында мҽгълүмат - юридик
затның, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (адресы) ;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның
яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау)
турында белешмҽлҽр;
4) дҽлиллҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче
органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн.
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның күчермҽлҽре
куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткаларны һҽм хаталарны
тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн түлҽнмҽгҽн акчаларны кире кайтару
рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарталар.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килүче кҿннҽн дҽ соңга калмыйча
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язма формада һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең телҽге буенча электрон формада
шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү максатларында
Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында мҽгълүмат бирелҽ, шулай
ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽ һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатларында
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ башкарылырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында мҽгълүмат күрсҽтелҽ.
5.9. Шикаять мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш түгел дип танылган очракта,
кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарка
шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.10. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча административ
хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау буенча
вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына юллый.
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Кушымта №1

(муниципаль берҽмлекнең
җирле үзидарҽ органы исеме)
_______________________________________________________
_____________ (алга таба-гариза бирүче).
(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый форма,
дҽүлҽт теркҽве турында мҽгълүматлар; физик затлар ҿчен фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт мҽгълүматлары)

Агач һҽм куак утыртуга,агач, агачларның ябалдашларын кисүгҽ рҿхсҽт бирү турында
гариза
Минем милек хокукында булган бинаның фундаментына якын үсү сҽбҽпле, Сездҽн
_______________ адресы буенча урнашкан бина буендагы агачларны (ябалдашларны) ___
данҽ кисүгҽ рҿхсҽт бирүегезне үтенҽм. Алар нигез җимерҽ. Агачлар бик карт, кҿчле җилдҽ
ботаклары коела. Эшлҽрне үткҽргҽннҽн соң якындагы территорияне яшеллҽндерергҽ вҽгъдҽ
бирҽм. Агач калдыклары каты кҿнкүреш калдыклары полигонына мҿстҽкыйль чыгарылачак.
Гаризага түбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:
1) Шҽхесне раслаучы документлар;
2) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн вҽкил
эшли икҽн);
3) Кишҽрлекнең схемасы якындагы корылмаларга яки киселергҽ тиешле яшел
үсентелҽр тҿшерелгҽн башка юнҽлешлҽргҽ кадҽр;
4) Ҽгҽр җир кишҽрлеге күчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ
хокукларның бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн булса, җир кишҽрлегенҽ хокукны
раслаучы хокук билгели торган һҽм раслый торган документларның таныкланган
күчермҽлҽре;
5) Биналар һҽм корылмалар тҿзегҽндҽ габаритларга элҽгҽ торган яшел утыртмалар
киселгҽн очракта, расланган проект документлары;
6) Территориялҽргҽ кагылучы агачлар кисү һҽм аларны күчереп утырту шартларына
кагылышлы хуҗалар белҽн килештерү;
7) Утыртмаларны утыртканда яки күчереп утыртканда, инженерлык челтҽрлҽре
вҽкиллҽре белҽн җир эшлҽрен үткҽрүгҽ ордер ачу белҽн килешү тҿзү.
Сораган вакытта сканердан үткҽрелгҽн документларның оригиналларын биререгҽ
вҽгъдҽ итҽм.

(дата)

(имза)

(ФИО)
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Кушымта №2
Агач һҽм куакларны кисҥ, утырту ҿчен
№__________

РҾХСҼТ
"___" __________ 201_ ел.

Гариза нигезендҽ _________________________________________
___________________________________________________________________________
Яшел үсентелҽрне тикшерү акты нигезендҽ "___" _______ 201__ ел.
Һҽм хисп ведомосте нигезендҽ "___" _______ 201__ ел.
Рҿхсҽт ителҽ:
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О./ мҿрҽҗҽгать итүченең исеме)
_____________________________________________________________________
(эш тҿре, эшлҽрне башкару ысулы)
_____________________________________________________________________
(адрес)
кисҽргҽ: агачлар ______________________________________________данҽ
куаклар___________________________________________________ данҽ
ябалдашларын кисҽргҽ: агачлар ___________________________________________данҽ
куаклар__________________________________________________данҽ
утыртырга: агачлар ______________________________________________данҽ
куаклар _________________________________________________данҽ
сакларга: агачлар_____________________________________________данҽ
куаклар __________________________________________________данҽ
үлҽн катламын, туфракның уңдырышлы катламын торгызу _______________ кв. м
Киселгҽн агачны __ кҿн эчендҽ чыгаырга.
Киселгҽн калдыкларны контейнер мҽйданчыкларында яндыру һҽм урнаштыру тыела.
Компенсация формасы: _____________________________________________________________________
Кисүгҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу срогы: ______________________________________
Срогына озайтылды:______________________________________ (________________)
Печать урыны.
Ф.И.О., имза, дата
Агачларны кисү куркынычсызлык техникасы нигезендҽ башкарыла. Ҽгҽр Россия Федерациясендҽ гамҽлдҽ булган
кагыйдҽлҽр (талҽплҽр, техник шартлар) нигезендҽ аерым агач яки куаклыклар (билгелҽнгҽн территориялҽрдҽн агач яки куаклар)
киселгҽн очракта махсус оешмалар (белгечлҽр) яки махсус җиһазлар җҽлеп итеп гамҽлгҽ ашырыла икҽн, мҿрҽҗҽгать итүче ҽлеге
талҽплҽрнең үтҽлешен тҽэмин итҽргҽ тиеш.
Агач һҽм куак кисү эшлҽрен башкарганнан соң территорияне гомуми тҿзеклҽндерү буенча чараларны гамҽлгҽ ашыру
(агач кҽүсҽлҽрен, ботакларны, башка чүп-чар чыгаруны да кертеп) мҽҗбүри булып тора.
ТР Азнакай муниципаль районы
__________________ Авыл җирлеге Башлыгы __________________________________
Рҿхсҽтне алды: _______________________________________________________
(Ф.И.О., имза, дата)
Рҿхсҽт туктатылда: _______________________________________________________
(Ф.И.О. имза, дата)
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Кушымта №3
АКТ
яшел үсентелҽрне тикшерү № __________________________________
Комиссия составында: комиссия Председателе (вазифасы, ФИО) ______________________
Комиссия ҽгъза лары (вазифа ФИО)____________________________________________
_____________________________________________________ табигать (объект исеме)
һҽйкҽле булган территориядҽ яшел үсентелҽрне тикшерү башкарылды. Бу территориядҽ
түбҽндҽге утыртмалар кирҽк (санитар кисүлҽр, карау ) дип билгелҽнде:
№п/п

Атамасы

Диаметр
(см)

Торышы тасвирламасы

Комиссия Председателе:
Комиссии ҽгъзалары:
Яшел үсентелҽрне тикшерү актына
кушымта
№ ___ «____»______201___ел.
Киселергҽ тиешле агач һҽм куакларның яңадан исҽплҽү ведомосте.
(агачның исеме)
(агачның исеме)
(агачның исеме)
(агачның исеме)
(агачның исеме)
(агачның исеме)

саны
саны
саны
саны
саны
саны

Комисия Председателе :
ТР Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге Башлыгы
Комисссия членнары:
Башкарма комитет секретаре:
Белгеч:

Кушымта №4
Татарстан Республикасы
Азнакаевскай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге Башлыгына
__________________________
Техник хаталар тҿзҽтҥ турында гариза
Муниципаль
хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
җибҽрелгҽн
хата
турында
хҽбҽр
итҽм,
______________________________________________________________________
(хезмҽт исеме)
Язылган:_______________________________________________________________________________________
________________________________________
Дҿрес мҽгълүмат:_______________________________________________
______________________________________________________________________
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне, җибҽрелгҽн техник хатаны
тҿзҽтеүгезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта мондый карарны
җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документны адреска җибҽрү юлы белҽн E-mail:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазьдҽ,
почта
аша
түбҽндҽге
адрес
буенча:________________________________________________________________.
Шҽхсҽн мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында шҽхси мҽгълүматларны җыю,
системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгҽртү), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру,
блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук персональ мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле бүтҽн гамҽллҽр
кабул итүне дҽ кертеп) мин тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итүне дҽ кертеп, раслыйм.
Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа түбҽнрҽк кертелгҽн
мҽгълүматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документларның күчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм
анда дҿрес мҽгълүматлар бар.
Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча сораштыруда катнашырга
ризалык бирҽм:_______________________.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.О.)

Кушымта (белешмҽ ҿчен)

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ
тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары,
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты
Вазифасы

Телефон

Электрон адресы

Авыл җирлеге башлыгы
Башкарма комитет секретаре

8(85592) 36141
8(85592) 36141

Tshug.Azn@tatar.ru
Tshug.Azn@tatar.ru

Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты карарына
4 нче кушымта
«04» февраль 2019 №5
Гражданга социаль наем шартнамҽсе буенча, муниципаль торак фондыннан торак урыны
бирҥ буенча административ регламент
1. Гомуми ниагезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) гражданга муниципаль торак фондыннан социаль наем шартнамҽсе буенча торак
урыны бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба –
муниципаль хезмҽт күрсҽтү).
1.2. Хезмҽт алучылар: торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ физик затлар (алга таба –
мҿрҽҗҽгать итүче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар
Шуган авыл җирле Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарфыннан күрсҽтелҽ.
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татар Шуган авылы, Совет урамы, 41в йорт.
Эш графигы:
дүшҽмбе – җомга: 8.00 - 17.00 сҽгатькҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм тҿшке аш ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ.
Белешмҽлҽр ҿчен телефон: 885592 36141.
Шҽхесне раслаучы документлар белҽн килү мҽҗбүри.
1.3.2. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль районның рҽсми
сайты адресы (алга таба – «Интернет» челтҽре): (http://www. aznakayevo.tatar.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һҽм эш
графигы турында мҽгълүмат бирелергҽ мҿмкин:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм
текстлы мҽгълүмат туплаган мҽгълүмат стендлары ярдҽмендҽ, гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү
ҿчен.
Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларында (пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
мҽгълүматны үз эченҽ ала);
2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http://www.
aznakayevo.tatar.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi.
tatar.ru/);
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/
www.gosuslugi.ru/);
5) Башкарма комитетта:
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 күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Башкарма комитет
белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү
ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълүмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү гамҽлгҽ ашырыла нигезендҽ:

Россия Федерациясе Граждан кодексы белҽн 26.01.1996 №14-ФЗ (икенче ҿлеш) (алга таба –
РФ ГК) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 29.01.1996, № 5, 410 ст.);
2004 елның 29 декабрендҽге 188-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Торак кодексы (алга таба
– РФ ТК) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 03.01.2005, № 1 (1 ҿлеш), 14 ст. );
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында " 2003
елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ номерлы Федераль
закон) (РФ законнары җыелмасы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.));
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия
Федерациясе законнары җыелмасы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.));
«торак урыны социаль наймының типовой шартнамҽсен раслау турында " 2005 елның 21
маендагы 315 номерлы Россия Федерациясе Хҿкүмҽте карары (алга таба-РФ Хҿкүмҽтенең 315
номерлы карары) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 30.05.2005, № 22, 2126 ст.);
«социаль наем шартнамҽлҽре буенча бирелҽ торган торак урыннарына мохтаҗлар буларак
гражданнарны исҽпкҽ алу тҽртибен билгелҽү буенча Россия Федерациясе субъектлары һҽм җирле
үзидарҽ органнары ҿчен методик тҽкъдимнамҽлҽрне раслау һҽм мондый гражданнарга социаль
наем шартнамҽсе буенча торак урыннары бирү тҽртибен билгелҽү турында» (алга таба – 18
номерлы Боерык) (тҿзелештҽ һҽм торак-коммуналь хуҗалыгында нормалаштыру, №2, 2005 ел) 25
февраль, 18 Россия Федерациясе Региональ үсеш министрлыгы боерыгы);
«Татарстан Республикасы Дҽүлҽт торак фондыннан һҽм муниципаль торак фондыннан
социаль наем шартнамҽлҽре буенча гражданнарның аларга торак урыннары бирү хокукларын
гамҽлгҽ ашыру турында» 2007 елның 13 июлендҽге 31-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
законы (алга таба - ТР Законы №31-ТРЗ) ("Республика Татарстан", №144, 20.07.2007).
«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 23
январендэ 38 нче номерлы карары белҽн кабул ителгҽн, Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Уставы ( алга таба –Устав) белҽн;
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 30 маенда
47 нче номерлы карары белҽн расланган, Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ ( алга таба-БК турынданигезлҽмҽ)
1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге – Татарстан
Республикасы муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округы) тҿзелгҽн дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге территориаль аерымланган структур
бүлекчҽсе (офисы) ерактан торып эш урыны, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен
раслау турында " 2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру»;
техник хата-муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документларга кертелгҽн мҽгълүматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽүгҽ китергҽн
хата (описка, мҿһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), документлар нигезендҽ
мҽгълүматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълүматлар туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка,
басма, грамматик яки арифметик хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза)
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ
Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт бланкта (1нче кушымта) тутырыла.

2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына талҽплҽр исеме
2.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
исеме
2.2. Турыдан-туры муниципаль
хезмҽт күрсҽтүче җирле үзидарҽ
башкарма-боеру органы исеме
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽлҽренең тасвирламасы
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
срогы, шул исҽптҽн муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү
зарурлыгын исҽпкҽ алып, туктатылу
мҿмкинлеге Россия законнары белҽн
каралган очракта муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне туктатып тору срогы
Федерации
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен законнар һҽм башка норматив
хокукый актлар, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
тапшырылырга тиешле муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр, аларны
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон
формада, аларны тапшыру тҽртибе
нигезендҽ кирҽкле документларның
тулы исемлеге

Хезмҽт кҥрсҽтҥне яки
Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге
талҽпне билгелҽҥче
норматив акт
Торак урыны, муниципаль торак фонды, гражданга социаль наем РФ ГК 672 ст 1 п;
шартнамҽсе буенча торак урыны бирү
РФ ТК 60 ст
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган БК турында нигезлҽмҽ
авыл җирлеге Башкарма комитеты
Торак урынын социаль найм килешүе (2 нче кушымта).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар

РФ ГК 671 ст 1 п;
РФ ТК 60 ст 1 п;
РФ Хҿкүмҽте карары №
315

Социаль наем шартнамҽсе буенча торак алу ҿчен исҽпкҽ кую – гариза
биргҽн вакыттан алып 20 кҿн.
Чират җитүен кҿтү вакыты муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытына
керми.
Социаль наем шартнамҽсе тҿзү-ҿч кҿн эчендҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган

Гражданнарны торак урыннарына мохтаҗ гражданнар буларак исҽпкҽ ТР№ 31-ТРЗ Законы 6
алу ҿчен:
статьясы
1) гариза;
2) Мҿрҽҗҽгать итүче граждан паспортының һҽм аның гаилҽ
ҽгъзаларының яки шҽхесне раслаучы башка документларның күчермҽлҽре;
3) Мҿрҽҗҽгать итүче гражданның гаилҽ составы турындагы
документлар күчермҽлҽре (туу турында таныклык, никах тҿзү турында
таныклык, уллыкка (кызлыкка) алу турында Карар, гаилҽ ҽгъзасы дип тану
турында суд карары һ. б.);
4) Мҿрҽҗҽгать итүче граждан һҽм аның гаилҽ ҽгъзалары билҽгҽн торак
урыннан файдалану хокукын раслый торган документлар күчермҽлҽре

(шартнамҽ, ордер, торак урыны бирү турында карар һҽм башка
документлар);
5) Мҿрҽҗҽгать итүче гражданны яисҽ аның гаилҽ ҽгъзасын торак
законнары нигезендҽ чиратсыз торак урыны бирү хокукына ия гражданнар
категориясенҽ кертергҽ нигез бирҽ торган документлар:
- Медицина белешмҽсе дҽвалау медицина учреждениесеннҽн-граждан
гаилҽсе составында хроник авыруның авыр тҿре белҽн интегүче авыру
булган очракта, аның белҽн бер фатирда бергҽ яшҽү мҿмкин булмаганда,
Россия Федерациясе Хҿкүмҽте вҽкалҽт биргҽн федераль башкарма хакимият
органы раслаган исемлек буенча;
- опека һҽм попечительлек органнарыннан опекун билгелҽү турында
белешмҽ - эшкҽ сҽлҽтсез граждан исеменнҽн гамҽлдҽ булган опекуны
исҽпкҽ алу турында гариза имзаланган очракта;
- ятим балалар һҽм ата-ана каравыннан мҽхрүм калган балалар, ятим
балалар һҽм ата-ана тҽрбиясеннҽн мҽхрүм калган балалар арасыннан булган
затлар статусын, мҽгариф һҽм башка учреждениелҽрдҽ, шул исҽптҽн
социаль хезмҽт күрсҽтү учреждениелҽрендҽ, тҽрбиягҽ алынган гаилҽлҽрдҽ,
гаилҽ тибындагы балалар йортларында, опека (попечительлек)
туктатылганда, шулай ук Россия Федерациясе Кораллы Кҿчлҽрендҽ хезмҽт
тҽмамланганнан соң яисҽ иректҽн мҽхрүм итү рҽвешендҽге җҽза үтҽүче
учреждениелҽрдҽн кайтуларын раслаучы документлар.
6) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ коммерцияле оешмалар
тарафыннан бирелгҽн очракта);
7) Мҿрҽҗҽгать итүче граждан һҽм аның гаилҽ ҽгъзалары билҽгҽн торак
урыннан файдалану хокукын раслый торган документлар күчермҽлҽре
(шартнамҽ, ордер, торак урыны бирү турында карар һҽм башка
документлар);
8) 31-ТРЗ Татарстан Республикасы Законының 12, 18, 19
статьяларында күрсҽтелгҽн башка документлар (Гражданнарны аз
керемлелҽр дип тану ҿчен).
Барлык документларны да бер үк вакытта тҿп нҿсхҽне бирү белҽн
күчермҽлҽрдҽ тапшырырга киңҽш ителҽ.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма
комитетта шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон
формасы Башкарма комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.

Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар гариза бирүче
тарафыннан кҽгазьдҽ түбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга
(җибҽрелде) мҿмкин:шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн ышаныч кҽгазе
нигезендҽ эшлҽүче зат);
почта аша җибҽрү.
Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон
документ рҽвешендҽ, гомуми файдаланудагы мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрлҽре аша, шул исҽптҽн «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽре һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша да
тапшырылырга мҿмкин (җибҽрелде)
2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле
Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка килҽ:
үзидарҽ органнары һҽм мҿрҽҗҽгать
1) Күчемсез милек Бердҽм дҽүлҽт реестрыннан булган (булган)
итүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы башка күчемсез милек объектларына (гаилҽнең һҽр ҽгъзасына) аерым затның
оешмалар карамагында булган һҽм
хокуклары турында ҿземтҽ);
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
2) Шҽхси эшмҽкҽр булып торучы затның керемнҽре турында 3-НДФЛ
норматив хокукый актлар нигезендҽ формасы буенча белешмҽлҽр;
кирҽкле документларның тулы
3) Физик затның керемнҽре турында мҽгълүмат формасы буенча №2исемлеге, шулай ук аларны алу
НДФЛ;
ысуллары, шул исҽптҽн электрон
4) Күчемсез милек бердҽм дҽүлҽт реестрыннан күчемсез милек
формада, аларны тапшыру тҽртибе;
объектына хокукларны күчерү турында ҿземтҽ (соңгы биш елда (элек
дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ
Татарстан Республикасыннан читтҽ яшҽгҽн вакытта);
органы яисҽ ҽлеге документлар
5) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ җирле үзидарҽ органнары
карамагында булган оешма
тарафыннан бирелгҽн очракта);
6) Алу турында мҽгълүматлар социаль түлҽүлҽр;
7) Торак урыны яшҽү ҿчен яраксыз дип тану турында карар.Гариза
бирүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы документларны алу ысуллары һҽм тапшыру
тҽртибе ҽлеге регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн.
Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм
башка оешмалар карамагында булган югарыда аталган документларны
талҽп итү тыела.
Мҿрҽҗҽгать итүче югарыда күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны үз эченҽ
алган документларны тапшырмау гариза бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту ҿчен нигез булып тормый
2.7. Норматив хокукый актларда
Килешү талҽп ителми

каралган очракларда Килештерү
хезмҽт күрсҽтү ҿчен талҽп ителгҽн
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүче
орган тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла
торган дҽүлҽт хакимияте органнары
(җирле үзидарҽ органнары) һҽм
аларның структур бүлекчҽлҽре
Исемлеге
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тулы исемлеге

2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне
туктатып тору яки бирүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
исемлеге

2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн
ҿчен алына торган дҽүлҽт
пошлинасы яки башка түлҽү алу
тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган

1) Документларны тиешенчҽ тапшырмау;
2) Тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында
күрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) Гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда теркҽлмҽгҽн
тҿзҽтүлҽр, аларның эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек бирми торган
җитди җҽрҽхҽтлҽр бар;
4) Документларны тиешле органга тапшырмау
Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигез каралмаган.
18 Приказ 13 пункт
Баш тарту ҿчен Нигез:
31-ТРЗ законның 23
1) Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар тулы күлҽмдҽ түгел, йҽ статьясы
тапшырылган гаризада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм (яки)
дҿрес булмаган мҽгълүмат бар;
2) Граждан торак урынына мохтаҗ дип таныла алмый торган
документлар тҽкъдим ителде;
3) Торак шартларын начарайтуга китергҽн гамҽллҽр кылган кҿннҽн
(биш ел) вакыт (биш ел) үтмҽде;
4) Ҽгҽр тиешле документ мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан үз
инициативасы буенча тапшырылмаган булса, Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмавы турында таныклаучы
ведомствоара сорауга дҽүлҽт хакимияте органының, җирле үзидарҽ
органының яисҽ оешманың ведомство карамагындагы органына җавап алуы
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп ителми

хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен түлҽү алу
тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре, шул
исҽптҽн мондый түлҽү күлҽмен
исҽплҽү методикасы турында
мҽгълүматны да кертеп
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында сорау биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен алганда
чиратның максималь вакыты
2.13 Мҿрҽҗҽгать итүченең
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
соравын, шул исҽптҽн электрон
формада да теркҽү вакыты
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ
торган биналарга, гариза
бирүчелҽрне кҿтү һҽм кабул итү
урынына, шул исҽптҽн ҽлеге
объектларның инвалидлар ҿчен
үтемлелеген тҽэмин итүгҽ,
инвалидларны социаль яклау
турында Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ, мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе турында
визуаль, текст һҽм мультимедияле
мҽгълүмат урнаштыру һҽм
рҽсмилҽштерүгҽ талҽплҽр
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
һҽркем ҿчен мҿмкин булуы һҽм
сыйфаты
күрсҽткечлҽре,
шул
исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать
итүченең
вазыйфаи затлар белҽн үзара
хезмҽттҽшлеге
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽгендҽ Муниципаль

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү-15 минуттан да
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алган очракта чиратта кҿтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш
Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ.
Электрон формада кергҽн Запрос ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ икенче ял
(бҽйрҽм) эш кҿненҽ теркҽлҽ
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм янгын сүндерү
системасы
белҽн
җиһазландырылган
биналарда,
документларны
рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле җиһазларда, мҽгълүмати стендларда
башкарыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз
керү мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы керү-бинага чыгу һҽм алар
чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм
мультимедиа мҽгълүматы гариза бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып,
урнаштырыла
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы
күрсҽткечлҽре булып тора:
Башкарма комитет бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашуы;
кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар
кабул ителҽ торган биналар булу;
мҽгълүмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге мҽгълүмат
ресурсларында, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы

хезмҽт алу мҿмкинлеге, Дҽүлҽт һҽм мҽгълүмат булу;
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
инвалидларга башка затлар белҽн беррҽттҽн хезмҽт күрсҽтүгҽ
күпфункцияле
үзҽгенең
эш комачаулаучы киртҽлҽрне җиңеп чыгарга ярдҽм күрсҽтү.
урыннарында, муниципаль хезмҽт
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты булмау белҽн характерлана:
күрсҽтүнең
барышы
турында
мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул иткҽн һҽм биргҽн очракта
мҽгълүмат алу мҿмкинлеге, шул чиратлар булу;
исҽптҽн мҽгълүмати-коммуникацион
муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу;
технологиялҽр куллану белҽн
муниципаль
хезмҽт
күрсҽтүче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гариза
бирүчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ һҽм муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи
затның һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең бер тапкыр үзара хезмҽттҽшлеге күздҽ
тотыла. Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ
(Алга таба – КФҮ) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, КФҮнең ерак
урнашкан эш урыннарында консультация бирүне, документлар кабул итүне
һҽм бирүне КФҮ белгече башкара.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан сайтта, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең
бердҽм порталында, КФҮлҽрдҽ алырга мҿмкин.
2.16. Электрон формада муниципаль
Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе турында
хезмҽт күрсҽтү үзенчҽлеклҽре
консультацияне Интернет аша яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза
электрон формада бирү каралган булса, гариза Татарстан Республикасы
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша бирелҽ (http://uslugi.
tatar.ru/) яки дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталы (http:/ www.gosuslugi.ru/)

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ процедураларны
башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ процедураларны
башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү;
2) гариза кабул итү һҽм теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
Формалаштыру һҽм җибҽрү;
4) иҗтимагый торак комиссиясенең торак шартларын тикшерү;
5) килешү тҿзү һҽм гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү.

запрослар

3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультация алу ҿчен
Башкарма комитетка шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
Башкарма комитет белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тҽкъдим ителгҽн документлар һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча да консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк
булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: рҿхсҽт алу ҿчен документлар составы тапшырыла торган
документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша, КФҮнең читтҽн торып эш
урыны аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында язмача гариза тапшыра һҽм ҽлеге регламентның
2.5 пункты нигезендҽ документларны Башкарма комитетка тапшыра.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гариза электрон формада Башкарма комитетка
электрон почта яки Интернет аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн гаризаны теркҽү
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
Башкарма комитет белгече, гаризалар кабул итүне алып баручы, :
гариза бирүчелҽрнең шҽхесен билгели;
гариза бирүчелҽрнең вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ (ышаныч кҽгазе белҽн камҽллҽр башкарылган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын тикшерҽ;
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерҽ
(документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда буйсынучылар,
дҽгъвалар, сызган сүзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтүлҽр булмау).
Искҽрмҽлҽр булмаган очракта Башкарма комитет белгече түбҽндҽгелҽрне тормышка
ашыра:
махсус журналда гаризалар кабул итү һҽм теркҽү;
мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен тапшыру, керҽ торган
номерга бирелгҽн документларны кабул итү датасы, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне үтҽү датасы
һҽм вакыты турында тамга белҽн;
гариза җибҽрү карау ҿчен авыл җирлеге башлыгына.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет
белгече, документларны кабул итүне алып баручы мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны теркҽү ҿчен
каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлату белҽн документлар кире кайтара.

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:
гаризалар һҽм документлар кабул итү 15 минут эчендҽ;
гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽү.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына карауга юнҽлдерелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирүчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Авыл җирлеге башлыкларын гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм гаризаны
Башкарма комитетка җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар
Формалаштыру һҽм җибҽрү
3.4.1. Башкарма комитет белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итү турында запрос җибҽрҽ:
1) Күчемсез милек Бердҽм дҽүлҽт реестрыннан булган (булган) күчемсез милек
объектларына (гаилҽнең һҽр ҽгъзасына) аерым затның хокуклары турында ҿземтҽ);
2) Шҽхси эшмҽкҽр булып торучы затның 3 НДФЛ формасы буенча керемнҽре турында
белешмҽлҽр;
3 Физик затның керемнҽре турында белешмҽлҽр №2-НДФЛ формасы буенча;
4) Күчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм дҽүлҽт
реестрыннан күчемсез милек объектына күчү турында ҿземтҽ (соңгы биш елда Татарстан
Республикасыннан читтҽ яшҽгҽн вакытта);
5) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ җирле үзидарҽ органнары тарафыннан бирелгҽн
очракта);
6) Социаль түлҽүлҽр алу турында мҽгълүматлар;
7) Торак урыны яшҽү ҿчен яраксыз дип тану турында карар.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълүмат тапшыру турында запрослар.
3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр
нигезендҽ мҽгълүматлар белҽн тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре соралган Документлар (мҽгълүмат)
тапшыралар яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүмат
булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ).
Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре тарафыннан җибҽрелҽ торган документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч
эш кҿненнҽн дҽ артмаска тиеш;
башка тҽэмин итүчелҽр буенча-ведомствоара запрослар кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн
эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара запроска җавап ҽзерлҽүнең һҽм җибҽрүнең башка сроклары федераль
законнар, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ
кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса,
документ һҽм мҽгълүмат бирҽ торган органга яки оешмага мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн алып биш
кҿн эчендҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: соралган белешмҽлҽр, яки Башкарма комитетка җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерү.
3.5. Иҗтимагый торак комиссиясенең торак шартларын тикшерү
3.5.1. Башкарма комитет белгече гамҽлгҽ ашыра:
тапшырылган документларда булган мҽгълүматларның дҿреслеген тикшерү;
гаилҽнең хисап эшен рҽсмилҽштерү (барлык документларны аерым папкага туплау);
ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерү.

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта Башкарма комитет
белгече муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында бҽялҽмҽ ҽзерли. Нҽтиҗҽ гаилҽ хисап
эшенҽ куела.
гаилҽнең хисап эше юнҽлеше иҗтимагый торак комиссиясе каравына (алга таба –
комиссия).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар соратып алуга җавап алганнан соң ҿч
кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: комиссия каравына юнҽлдерелгҽн исҽпкҽ алу эше.
3.5.2. Комиссия секретаре мҿрҽҗҽгать итүченең торак шартларын тикшерү буенча эшне
оештыра. Комиссия гаилҽнең торак шартларын тикшерҽ һҽм тикшерү уздырган затларның
имзалары белҽн таныклана торган торак шартларын тикшерү актын тҿзи. Тикшерү акты Башкарма
комитет белгеченҽ җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: торак шартларын тикшерү акты.
3.5.3. Башкарма комитет белгече тапшырылган документлар һҽм тикшерү актлары
нигезендҽ социаль наем шартнамҽсе буенча торак урыны бирү яки торак бирүдҽн баш тарту
турында карар проектын ҽзерли һҽм авыл җирлеге башлыгына юллый.Ҽлеге пункт белҽн
билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: күрсҽтмҽ проекты.
3.5.4. Авыл җирлеге башлыгы социаль наем шартнамҽсе буенча торак урыны бирү яки
торак урыны бирүдҽн баш тарту турында күрсҽтмҽ раслый һҽм Башкарма комитетка җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң
бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: боерык.
3.6. Килешү тҿзү һҽм гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү
3.6.1. Башкарма комитет белгече кабул ителгҽн карар нигезендҽ:
торак урынның социаль найм килешүе проектын (алга таба – килешү) яки муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында хат проектын ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҽ һҽм авыл җирлеге башлыгына имза сала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүчегҽ карар биргҽн вакыттан
алып ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: имза салуга юнҽлдерелгҽн документ проекты.
3.6.2. Авыл җирлеге башлыгы килешү яки баш тарту турында хат яза һҽм Башкарма
комитетка җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң
бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешү яки баш тарту турында хат.
3.6.3. Башкарма комитет белгече:
мҿрҽҗҽгать итүчене (аның вҽкилен) дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында гаризада
күрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү датасын һҽм
вакытын хҽбҽр итҽ;
теркҽү журналында килешү тҿзи, килешүдҽ торак урынның гомуми мҽйданы, килешү тҿзү
датасын һҽм номерын күрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куйган кҿнне авыл
җирлеге башлыгы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүченең белдерү.
3.6.4.Башкарма комитет белгече гариза бирүчегҽ бирҽ яки почта аша муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту турында хат җибҽрҽ.
Килешүгҽ кул куйганнан соң гариза бирүчегҽ килешү тҿзи, имзаланган һҽм килешенгҽн
килешүнең бер нҿсхҽсен гариза бирүчегҽ тапшыра, икенчесе башкарма комитетта катгый хисап
бланкы буларак саклауга калдыра.

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гамҽлгҽ ашырыла:
15 минут эчендҽ-мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси килүе очрагында;
ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураны тҽмамлаганнан соң бер кҿн
эчендҽ, почта аша җавап җибҽрелгҽн очракта, хат белҽн.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн килешү яки почта буенча кире кагу
турында хат җибҽрелде.
3.7. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү
3.7.1. Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҮнең ерактан
урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты нигезендҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.7.3. КФҮдҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар ҽлеге
Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
КФҮкҽ җибҽрелҽ.
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3.8. ⎯ Тҿзҽтү техник хаталарны тҿзҽтү.
3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар ачыкланган
очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (кушымта №3 ⎯ );
гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн
документ ⎯;
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар. ⎯
Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза гариза
гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша)
яисҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталы яисҽ күпфункцияле
үзҽге аша бирелҽ. ⎯
3.8.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтү
турында гариза кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны Башкарма комитетка
тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. ⎯
Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн
кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза ⎯.
3.8.3. Башкарма комитет белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе
булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.6 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ)
техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн үзе кул куя яисҽ
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта аша җибҽрү (электрон почта аша) Башкарма комитетка техник
хата булган документ тапшырганда документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан яки
телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хатасы турында гариза алганнан соң ҿч кҿн
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. ⎯
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ.
⎯

4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту гариза
бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү

процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽү үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып тора:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм килештерү.
Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү;
3) муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү процедураларының билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үтҽлешен
контрольдҽ тоту.
Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты еллык яки
еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерүлҽр
уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр
дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм авыл
җирлеге башлыгына карарлар кабул итү максатыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽ бирелҽ.
4.2. Авыл җирлеге башлыгы тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча
административ процедуралар белҽн билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен үтҽүгҽ агымдагы контроль
гамҽлгҽ ашырыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарҽ
органының структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында нигезлҽмҽлҽр белҽн
билгелҽнҽ.
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Авыл җирлеге башлыгы мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап
тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы.
Башкарма комитет белгече ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ
гамҽллҽрне вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла торган)
карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары
тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма комитет эшчҽнлеге
Ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат
алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр
карап тикшерү мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының,
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять
белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитетка муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр тҽртиптҽ
шикаять бирергҽ хокуклы.
Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да мҿрҽҗҽгать итҽ
ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең гарызнамҽсен теркҽү вакытын
бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актлары белҽн каралмаган
документларны яисҽ мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе;

4) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн каралган
документларны кабул итүдҽн баш тарту;
5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту;
6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив
хокукый актлары белҽн каралмаган түлҽү муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
тоткарлау;
7) Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн
баш тартуы яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки тҽртибен
бозу;
9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясенең башка
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка норматив хокукый
актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн күздҽ тотылмаган очракта муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ документлар яисҽ мҽгълүмат
булмау һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытында күрсҽтелмҽгҽн яисҽ, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан
тыш, аларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытында
күрсҽтелмҽгҽн булуы.
5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада
бирелҽ.
Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре, Азнакай
муниципаль
районының
рҽсми
сайтыннан
файдаланып
җибҽрелҽ
ала
(http://www.aznakayevo.tatar.ru), Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы
(функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүе
вакытында кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн
шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш, ҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартуы яисҽ җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокны бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматны карап торырга тиеш:
1) хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять белдерелҽ торган
карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи затының исеме;
2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать итүченең
яшҽү урыны - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүченең урнашу урыны турында мҽгълүмат юридик затның, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган
очракта) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (адресы);
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның
яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау)
турында белешмҽлҽр;
4) дҽлиллҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче
органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн.

5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның күчермҽлҽре
куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге
китерелҽ.
5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн мҿһер һҽм хаталарны тҿзҽтү,
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган акчаларны кире
кайтару рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарталар.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килүче кҿннҽн дҽ соңга
калмыйча мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язма формада һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең телҽге буенча электрон
формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү
максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында
мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽ һҽм муниципаль хезмҽт
күрсҽтү максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ башкарылырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында
мҽгълүмат күрсҽтелҽ.
5.9. Шикаять мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш түгел дип танылган
очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарка шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.10. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча административ
хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау буенча
вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына
юллый.

Кушымта №1
(муниципаль берҽмлекнең җирле үзидарҽ органы исеме)
__________________________________________________
__________________ (алга таба-гариза бирүче).
( физик затлар ҿчен - фамилиясе, исеме, атасының исеме,
паспорт мҽгълүматлары, яшҽү урыны буенча теркҽлү,
телефоны)
Муниципаль милектҽге гражданга социаль наем шартнамҽсе буенча торак урыны бирү турында
гариза
Сездҽн социаль наем шартнамҽсе буенча торак урыны бирүегезне сорыйм.
Торак урын адресы: Азнакай муниципаль район (шҽһҽр
округы), торак пункт
____________________ур.________________ _________ й.
Гаризага түбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:
1) Мҿрҽҗҽгать итүче граждан паспортының һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларының яки шҽхесне
раслаучы башка документларның күчермҽлҽре;
2) Мҿрҽҗҽгать итүче гражданның гаилҽ составы турындагы документлар күчермҽлҽре (туу
турында таныклык, никах тҿзү турында таныклык, уллыкка (кызлыкка) алу турында карар, гаилҽ
ҽгъзасы дип тану турында суд карары һ. б.);
3) Мҿрҽҗҽгать итүче граждан һҽм аның гаилҽ ҽгъзалары билҽгҽн торак урыннан файдалану
хокукын раслый торган документлар күчермҽлҽре (шартнамҽ, ордер, торак урыны бирү турында
карар һҽм башка документлар);
4) Мҿрҽҗҽгать итүче гражданны яисҽ аның гаилҽ ҽгъзасын торак законнары нигезендҽ
чиратсыз торак урыны бирү хокукына ия гражданнар категориясенҽ кертергҽ нигез бирҽ торган
документлар:
- Медицина белешмҽсе дҽвалау медицина учреждениесеннҽн-граждан гаилҽсе составында
хроник авыруның авыр тҿре белҽн интегүче авыру булган очракта, аның белҽн бер фатирда бергҽ
яшҽү мҿмкин булмаганда, Россия Федерациясе Хҿкүмҽте вҽкалҽт биргҽн федераль башкарма
хакимият органы раслаган исемлек буенча;
- опека һҽм попечительлек органнарыннан опекун билгелҽү турында белешмҽ - эшкҽ
сҽлҽтсез граждан исеменнҽн гамҽлдҽ булган опекуны исҽпкҽ алу турында гариза имзаланган
очракта;
- ятим балалар һҽм ата-ана каравыннан мҽхрүм калган балалар, ятим балалар һҽм ата-ана
тҽрбиясеннҽн мҽхрүм калган балалар арасыннан булган затларның, мҽгариф һҽм башка
учреждениелҽрдҽ, шул исҽптҽн социаль хезмҽт күрсҽтү учреждениелҽрендҽ, тҽрбиягҽ алынган
гаилҽлҽрдҽ, гаилҽ тибындагы балалар йортларында, опека (попечительлек) туктатылганда, шулай
ук Россия Федерациясе Кораллы Кҿчлҽрендҽ хезмҽт тҽмамланганнан соң яисҽ иректҽн мҽхрүм итү
рҽвешендҽге җҽза үтҽүче учреждениелҽрдҽн кайтуларын раслаучы документлар.
5) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ коммерцияле оешмалар тарафыннан бирелгҽн
очракта);
6) Мҿрҽҗҽгать итүче граждан һҽм аның гаилҽ ҽгъзалары билҽгҽн торак урыннан файдалану
хокукын раслый торган документлар күчермҽлҽре (шартнамҽ, ордер, торак урыны бирү турында
карар һҽм башка документлар);
7) 31-ТРЗ Татарстан Республикасы Законының 12, 18, 19 статьяларында күрсҽтелгҽн башка
документлар (Гражданнарны аз керемлелҽр дип тану ҿчен).
Сораган вакытта сканердан уткҽргҽн документларның оригиналларын бирүне вҽгъдҽ итҽм.
(дата)

(имза)

(ФИО)

Кушымта №2
ТОРАК УРЫННЫҢ СОЦИАЛЬ НАЙМЫ ТУРЫНДАТИПОВОЙ КИЛЕШҤ
ТИПОВОЙ КИЛЕШҤ
№ ________________
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

________________________
(муниципаль берҽмлек исеме)

____

«__» _______________ 200_ ел
(дата, ай, ел)

______________________________________________________ ______
_____,
(Россия Федерациясе дҽүлҽт хакимиятенең вҽкалҽтле органы, Россия Федерациясе
субъекты дҽүлҽт хакимияте органы, җирле үзидарҽ органы яисҽ башка идарҽ итүче зат исеме)
торак урын милекчесе исеменнҽн эш итүче

(милекчене күрсҽтергҽ: Россия Федерациясе, Россия Федерациясе субъекты, муниципаль
берҽмлек)
⎯
"__" __________ . № ___ нигезендҽ,
⎯
(вҽкалҽтле документ исеме)
⎯
алга таба наймодатель, бер яктан, һҽм
⎯
гражданин(ка)
,
⎯
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)
⎯ алга таба яллаучы (наниматель) , икенче яктан, торак урыны бирү турындагы карар
нигезендҽ"__" ________ 200_ ел№ _____________ түбҽндҽге турында ҽлеге килешү тҿзеделҽр.
I. Килешү предметы
⎯

⎯

1. Наймодатель яллаучыга һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларына сроксыз владение һҽм изолированное
торак бина файдалануга тапшыра

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

(дҽүлҽт, муниципаль-кирҽклесен күрсҽтергҽ)
Милке ___ бүлмҽ(лҽр) ______________________
фатирда (йортта) гомуми мҽйданы _____ кв. метр, шул исҽптҽн, тулай торак
_____ кв. метр, түбҽндҽге адрес буенча: _____________________________________
йорт № ______, корпус № _____________, фатир № ____________, анда яшҽү , шулай ук
коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен түлҽүне тҽэмин итү ҿчен:
(электр белҽн тҽэмин
итү, газ белҽн тҽэмин итү, шул исҽптҽн
баллоннарда газ, салкын су белҽн тҽэмин итү, су бүлү

⎯
⎯
⎯

(канализация), кайнар су белҽн тҽэмин итү һҽм җылылык белҽн тҽэмин итү (җылылык),

шул исҽптҽн мич җылыту ҿчен каты ягулык сатып алу һҽм китерү
- күрсҽтергҽ кирҽк)
2. Бирелҽ торган торак урыны, аның техник торышы, шулай ук анда булган санитар-техник
һҽм башка җиһазларның характеристикалары торак бинаның техник паспортында күрсҽтелгҽн.
3. Яллаучы белҽн берлектҽ торак бинага гаилҽнең түбҽндҽге ҽгъзалары керҽ:
1) ______________________________________________________________;
⎯
(нанимаательгҽ туганлык дҽрҽҗҽсе белҽн гаилҽ ҽгъзасының фамилиясе, исеме,
атасының исеме)
⎯
2) ______________________________________________________________;
⎯
(нанимаательгҽ туганлык дҽрҽҗҽсе белҽн гаилҽ ҽгъзасының фамилиясе, исеме,

атасының исеме)
3) ______________________________________________________________.
(нанимаательгҽ туганлык дҽрҽҗҽсе белҽн гаилҽ ҽгъзасының фамилиясе, исеме,
атасының исеме)
II. Обязанности сторон
4. Яллаучы бурычлы:
а) агымдагы ремонт үткҽрелгҽн торак урыны яңа файдалануга тапшырылган торак фондында
бирелҽ торган очраклардан тыш, ҽлеге шартнамҽгҽ кул куелган кҿннҽн соң 10 кҿннҽн дҽ артмаган
вакытта акт буенча Наймодательдҽн, торак урыны, шулай ук актка кул куелган вакытта анда
булган санитар-техник һҽм башка җиһазлардан (актта акт актны тҿзү датасын гына,
реквизитларын һҽм социаль наем шартнамҽсе ягыннан гына карап торырга тиеш, аның буенча
торак урыны тапшырыла, торак урыны тҿзеклеге турында белешмҽлҽр, шулай ук актка кул
куелган вакытта торак урынның яшҽү ҿчен яраклылыгы турында мҽгълүмат, акт тҿзегҽн якларның
имзалары);
б) торак биналардан файдалану кагыйдҽлҽрен үтҽргҽ;
в) торак бинаны аның билгелҽнеше нигезендҽ файдаланырга;
г) торак бинаны, санитар-техник һҽм башка җиһазларны тҿзек хҽлдҽ тоту, аларның
сакланышын тҽэмин итү. Торак бина яки санитар-техник һҽм башка җиһазларның тҿзек булмавы
ачыкланган очракта, аларны бетерү һҽм кирҽк булган очракта, наймодатель яки тиешле идарҽче
оешмага хҽбҽр итү мҿмкин булган чаралар күргҽндҽ;
д) торак бинаны, күпфатирлы йортта гомуми милекне, тҿзеклҽндерү объектларын чисталыкта
һҽм тҽртиптҽ тоту;
е) билҽгҽн торак бинага агымдагы ремонт ясау.
Эшкҽ алучы тарафыннан үз хисабына башкарыла торган торак бүлмҽнең агымдагы
ремонтына түбҽндҽге эшлҽр керҽ: стеналарны агарту, буяу һҽм каплау, түшҽмнҽр, идҽннҽрне,
ишеклҽрне, тҽрҽзҽ тҿплҽрен, эчке яктан тҽрҽзҽлҽрне, радиаторларны буяу, шулай ук тҽрҽзҽ һҽм
ишек җиһазларын алмаштыру, фатир эчендҽге инженерлык җиһазларын (электр үткҽргечлҽрен,
салкын һҽм кайнар су белҽн тҽэмин итү, җылылык белҽн тҽэмин итү) ремонтлау.
Күрсҽтелгҽн эшлҽрне башкару күпфатирлы йортта гомуми милекнең аерым конструктив
элементлары яисҽ анда җиһазларның тҿзек булмавы яисҽ йортка капиталь ремонт ясау белҽн бҽйле
булса, алар наймодатель хисабына башкарыла;
ж) Россия Федерациясе торак законнарында каралган тиешле килештерү алынмыйча торак
бинаны үзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) үзгҽртеп планлаштырмау;
з) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ расланган бҽялҽр һҽм тарифлар буенча торак
урыны һҽм коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вакытында һҽм тулы күлҽмдҽ түлҽүне
кертергҽ.
Торак урыны һҽм (яки) коммуналь хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен түлҽү билгелҽнгҽн вакытка
кертелмҽгҽн очракта, эшкҽ алучы яллаучыга Россия Федерациясе Торак кодексы белҽн
билгелҽнгҽн күлҽмдҽ пеня түли, бу яллаучыны тиешле түлҽүлҽрне түлҽүдҽн азат итми;
и) Россия Федерациясе Торак кодексы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, ул яши торган йортны
капиталь ремонтлау яки реконструкциялҽү вакытында (ремонт яисҽ реконструкция яллаучыны
чыгармыйча гына үткҽрелҽ алмый), Наемодатель тарафыннан бирелҽ торган санитар һҽм техник
талҽплҽргҽ җавап бирҽ торган торак бинага күчергҽ тиеш;
к) ҽлеге килешүне ҿзгҽн вакытта наймодателя акт буенча торак бинаны, санитар-техник һҽм
башка җайланмаларны тиешле хҽлдҽ бушатырга һҽм акт буенча тҿзек хҽлдҽ тапшырырга, эшкҽ
алучы тарафыннан җитештерелмҽгҽн һҽм аның бурычлары булган торак бүлмҽсен, санитар-техник
һҽм башка җиһазларны түлҽргҽ яки аны үз хисабына җитештергҽн ҿчен түлҽргҽ, шулай ук торак
урыны һҽм коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен түлҽү бурычын түлҽргҽ тиеш.;
л) ҽлеге килешү яклар тарафыннан алдан килештерелгҽн вакытта наймодатель
хезмҽткҽрлҽренең яки аның вҽкалҽтле затларының, дҽүлҽт күзҽтчелеге һҽм торак урынының
техник һҽм санитар торышын карау ҿчен, килешү ҿзелгҽн очракта, кирҽкле ремонт эшлҽрен
башкару ҿчен, ҽ авариялҽрне бетерү ҿчен телҽсҽ кайсы вакытта рҿхсҽт итҽргҽ;
⎯
⎯

м) Наймодателенҽ социаль наем шартнамҽсе буенчак урыннан файдалану хокукын бирҽ
торган нигезлҽрнең һҽм шартларның үзгҽрүе турында хҽбҽр итҽргҽ, мондый үзгҽрешлҽр кҿннҽн
соң 10 эш кҿненнҽн дҽ соң соң соң соң соң соң соң соң иңгҽ калмыйча;
н) Россия Федерациясе Торак кодексы һҽм федераль законнар белҽн каралган башка
бурычларны үтҽргҽ.
5. Наймодатель бурычлы:
а) яллаучыга ҽлеге шартнамҽгҽ кул куелган кҿннҽн соң 10 кҿн эчендҽ башка затларның
хокукларыннан ирекле һҽм яшҽү ҿчен яраклы торак бинаны янгын куркынычсызлыгы, санитаргигиена, экологик һҽм башка талҽплҽргҽ җавап бирҽ торган хҽлдҽ тапшырырга;
б) социаль наем шартнамҽсе буенча тапшырылган торак урыны булган күпфатирлы йортта
гомуми милекне тиешле тҽртиптҽ һҽм ремонтлауда катнашырга;
в) торак бинаны капиталь ремонтлау.
Наймодатель тарафыннан күпфатирлы йорттагы торак урынын, гомуми мҿлкҽтне, торак
урынында булган санитар-техник һҽм башка җайланмаларны үз вакытында файдалануга
тапшырылган капиталь ремонтны үз вакытында башкармаган яки тиешенчҽ үтҽмҽгҽн очракта,
яллаучы торак урыны ҿчен түлҽүне киметүне яки күпфатирлы йорттагы гомуми мҿлкҽтнең
кимчелеклҽрен юкка чыгару ҿчен үз чыгымнарын каплауны, яисҽ ҽлеге бурычны тиешенчҽ
башкармаган очракта, наймодатель тарафыннан тиешле үтҽлмҽгҽн яки үтҽлмҽгҽн зыянны
каплауны талҽп итҽргҽ хокуклы;
г) Россия Федерациясе Торак кодексында каралган тҽртиптҽ яллаучыга һҽм аның гаилҽ
ҽгъзаларына йортны капиталь ремонтлау яки реконструкциялҽү вакытында (ремонт яисҽ
реконструкция яллаучыны чыгармыйча гына үткҽрелҽ алмый) санитар һҽм техник талҽплҽргҽ
җавап бирүче маневрлы Фондның торак урынын тҽкъдим итҽргҽ.
Яллаучыны һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларын маневр фондының торак бинасына күчерү һҽм кире
(капиталь ремонт яки реконструкция тҽмамланганнан соң) наймодатель акчалары хисабына
башкарыла;
д) эшкҽ алучыга капиталь ремонт үткҽрү яки тҿзеклҽндерү эшлҽре башланырга 30 кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча хҽбҽр итҽргҽ;
е) йортны, санитар-техник һҽм башка җиһазларны кышкы шартларда эксплуатациялҽүгҽ
вакытында ҽзерлҽүдҽ катнаша;
ж) ҽлеге Килешүдҽ каралган коммуналь хезмҽтлҽрне тиешле сыйфатта күрсҽтүне тҽэмин итү;
з) күрсҽтелҽ торган торак-коммуналь хезмҽтлҽрнең сыйфатын контрольдҽ тоту;
и) торакларны карап тоту, ремонтлау, торак урыннарын наемга бҽялҽр үзгҽрү, коммуналь
хезмҽтлҽргҽ тарифлар, куллану нормативлары, күрсҽтелгҽн торак-коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен исҽпхисап тҽртибе үзгҽргҽннҽн соң 3 эш кҿне эчендҽ бу хакта яллаучыга хҽбҽр итҽргҽ;
к) хезмҽт күрсҽтү һҽм эшлҽрне тиешле сыйфатта һҽм (яки) билгелҽнгҽн озынлыктан артып
киткҽн тҽнҽфеслҽр белҽн башкарган очракта, вҽкалҽтле затка торак урыны һҽм коммуналь
хезмҽтлҽр ҿчен түлҽүне яңадан исҽплҽргҽ яки тапшырырга;
л) ҽлеге килешү ҿзелгҽннҽн соң торак урыны тапшыру акты буенча Эшкҽ алучының торак
урынын билгелҽнгҽн вакытта кабул итҽргҽ;
м) Россия Федерациясе законнарында каралган башка вазыйфаларны башкару.
III. Якларның хокуклары
6. Яллаучы хокуклы:
а) күпфатирлы йортның гомуми милегеннҽн файдалану;
б) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башка затларның торак
урынында яшҽүне рҿхсҽт итҽргҽ, вакытлыча яшҽүчелҽрдҽн торак урынын поднаемга тапшырырга,
билҽгҽн торак урынын алмаштыруны яки алыштыруны гамҽлгҽ ашырырга.
Балигъ булмаган балаларның ата-аналарына, башка гаилҽ ҽгъзаларының һҽм Наймодчикның
ризалыгы талҽп ителми;
в) вакытлыча булмаганда аның һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларының торак урыны хокукын саклап
калу;

г) Наймодательдҽн торак бинаны капиталь ремонтлауны, күпфатирлы йортта гомуми
милекне тотуда тиешле катнашуны, шулай ук ҽлеге Килешүдҽ каралган коммуналь хезмҽтлҽрне
тиешле сыйфатта күрсҽтүне талҽп итҽргҽ;
д) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн очракларда гаилҽ ҽгъзаларын яллаучы
белҽн бергҽ яшҽүче язма ризалыгы белҽн ҽлеге Килешүне үзгҽртүне талҽп итҽргҽ;
е) телҽсҽ кайсы вакытта гаилҽ ҽгъзаларының Яллаучысы белҽн бергҽ яшҽүче язма ризалыгы
белҽн ҽлеге килешүне ҿзҽргҽ;
ж) Россия Федерациясе Торак кодексы һҽм федераль законнар белҽн каралган торак урыннан
файдалану буенча башка хокукларны гамҽлгҽ ашыру.
7. Гаилҽ ҽгъзалары Нанимателя, аның белҽн бергҽ яшҽүче, ия тигез белҽн Нанимателем хокук
һҽм бурычлары, вытекающие берсе ҽлеге килешү. Гаилҽнең эшкҽ сҽлҽтле ҽгъзалары ҽлеге
килешүдҽн килеп чыга торган йҿклҽмҽлҽр буенча эшкҽ алучы белҽн саллы җаваплылык тота.
8. Наймодатель хокуклы:
а) торак бина һҽм коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен вакытында түлҽү кертүне талҽп итҽргҽ;
б) тиешле ремонт эшлҽрен башкару ҿчен, килешү ҿзелгҽн очракта, ҽ авариялҽрне бетерү
ҿчен-телҽсҽ кайсы вакытта торак бинага үз хезмҽткҽрлҽрен яки торак урынның техник һҽм санитар
торышын карау ҿчен вҽкалҽтле затларны алдан килештерелгҽн вакытка кертүне талҽп итҽргҽ;
в) яллаучы белҽн шҿгыльлҽнҽ торган торак урынына аның белҽн бергҽ яшҽүче гаилҽ
ҽгъзалары буларак яшҽүне тыярга кирҽк, ҽгҽр мондый мҿмкинлек туганнан соң гаилҽнең 1
ҽгъзасына туры килҽ торган торак урынның гомуми мҽйданы хисап нормасыннан кимрҽк булса.
IV. Килешүне үзгҽртү, таркату һҽм туктату тҽртибе
9. Ҽлеге килешү якларның килешүе буенча телҽсҽ кайсы вакытта Россия Федерациясе
законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үзгҽртелергҽ яки ҿзелергҽ мҿмкин.
10. Яллаучы һҽм аның гаилҽ ҽгъзалары башка яшҽү урынына чыкканда ҽлеге килешү чыгу
кҿненнҽн ҿзелгҽн булып санала.
11. Наймодатель талҽбе буенча ҽлеге килешүне суд тҽртибендҽ түбҽндҽге очракларда ҿзҽргҽ
мҿмкин:
а) яллаучы тарафыннан торак урынын билгелҽнмҽгҽн килеш куллану;
б) торак бинаны наемга алучы яки башка гражданнар белҽн җимерү яки зыян китерү, алар
ҿчен ул җавап бирҽ;
в) бер торак бинада уртак яшҽү мҿмкинлеге булмаган күршелҽрнең хокукларын һҽм законлы
мҽнфҽгатьлҽрен системалы бозу;
г) торак урыны һҽм (яки) коммуналь хезмҽтлҽр ҿчен түлҽү яллаучы тарафыннан 6 айдан
артык түлҽнмҽгҽн.
12. Ҽлеге Шартнамҽ Россия Федерациясе Торак кодексында каралган башка очракларда суд
тҽртибендҽ ҿзелергҽ мҿмкин.
V. Башка шартлар
13. Яклар арасында ҽлеге килешү буенча барлыкка килергҽ мҿмкин булган бҽхҽслҽр Россия
Федерациясе законнарында каралган тҽртиптҽ хҽл ителҽ.
14. Ҽлеге килешү 2 нҿсхҽдҽ тҿзелгҽн, аларның берсе Наймодательдҽ, икенчесе-яллаучы.
Яллаучы

Яллаучы
(имза)

М.П.

(имза)

Кушымта №3
Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге Башлыгына
__________________________
Техник хаталар тҿзҽтҥ турында
гариза
Муниципаль
хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
җибҽрелгҽн
хата
турында
хҽбҽр
итҽм
______________________________________________________________________
(хезмҽт күрсҽтү исеме)
Язылган:_______________________________________________________________________
________________________________________________________
Дҿрес мҽгълүматлар:_______________________________________________
______________________________________________________________________
Кертелгҽн техник хатаны тҿзҽтергҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка
тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителгҽн
очракта мондый карарны җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документны E-mail адресына җибҽрү юлы белҽн:_______;
расланган күчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьдҽ почта җибҽрүендҽ түбҽндҽге адрес
буенча:________________________________________________________________.
Шҽхсҽн мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында шҽхси
мҽгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгҽртү), куллану, тарату (шул исҽптҽн
тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук персональ
мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле бүтҽн гамҽллҽр кабул итүне дҽ кертеп) мин тҽкъдим итҽ торган
затның ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итүне дҽ кертеп, раслыйм.
Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа түбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълүматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документларның
күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн
вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълүматлар бар.
Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча сораштыруда
катнашырга ризалык бирҽм:_______________________.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.О.)

82
Кушымта
(белешмҽ)

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ
тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары,
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты
Вазифасы

Телефон

Электрон адресы

Авыл җирлеге башлыгы
Башкарма комитет секретаре

8(85592) 36141
8(85592) 36141

Tshug.Azn@tatar.ru
Tshug.Azn@tatar.ru
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Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты карарына
5 нче кушымта
«04» февраль 2019 №5

Муниципаль торак фондыннан торак урыннарын алыштыру буенча социаль наем
шартнамҽсе буенча бирелгҽн документларны рҽсмилҽштерҥ буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) муниципаль торак фондыннан социаль наем шартнамҽсе буенча бирелгҽн торак
урыннарын алыштыру буенча документлар рҽсмилҽштерү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт күрсҽтү).
1.2. Хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-мҿрҽҗҽгать итүчелҽр).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар
Шуган авыл җирле Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарфыннан күрсҽтелҽ.
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татар Шуган авылы, Совет урамы, 41в йорт.
Эш графигы:
дүшҽмбе – җомга: 8.00 - 17.00 сҽгатькҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм тҿшке аш ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ.
Белешмҽлҽр ҿчен телефон: 885592 36141.
Шҽхесне раслаучы документлар белҽн килү мҽҗбүри.
1.3.2. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль районның рҽсми
сайты адресы (алга таба – «Интернет» челтҽре): (http://www. aznakayevo.tatar.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һҽм эш
графигы турында мҽгълүмат бирелергҽ мҿмкин:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм
текстлы мҽгълүмат туплаган мҽгълүмат стендлары ярдҽмендҽ, гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү
ҿчен.
Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларында (пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
мҽгълүматны үз эченҽ ала);
2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http://www.
aznakayevo.tatar.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi.
tatar.ru/);
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/
www.gosuslugi.ru/);
5) Башкарма комитетта:
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 күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Башкарма комитет
белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү
ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълүмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү гамҽлгҽ ашырыла нигезендҽ:
2004 елның 29 декабрендҽге 188-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Торак кодексы (алга таба
– РФ ТК) (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 03.01.2005, № 1 (1 ҿлеш), 14 ст. );
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«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында "
2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ номерлы Федераль
закон) (РФ законнары җыелмасы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.);
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия
Федерациясе законнары җыелмасы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.);
«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 23
январендэ 38 нче номерлы карары белҽн кабул ителгҽн, Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Уставы ( алга таба –Устав) белҽн;
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 30 маенда
47 нче номерлы карары белҽн расланган, Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ ( алга таба-БК турынданигезлҽмҽ)
1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге – Татарстан
Республикасы муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округы) тҿзелгҽн дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге территориаль аерымланган структур
бүлекчҽсе (офисы) ерактан торып эш урыны, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен
раслау турында " 2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру»;
техник

хата-муниципаль

хезмҽт

күрсҽтүче

орган

тарафыннан

җибҽрелгҽн

һҽм

документларга кертелгҽн мҽгълүматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽүгҽ китергҽн
хата (описка, мҿһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), документлар нигезендҽ
мҽгълүматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълүматлар туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка,
басма, грамматик яки арифметик хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза)
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ
Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт бланкта (1нче кушымта) тутырыла.
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына талҽплҽр исеме
2.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү исеме
2.2. Турыдан-туры муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче җирле үзидарҽ башкарма-боеру
органы исеме
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽлҽренең тасвирламасы
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы, шул
исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү
зарурлыгын исҽпкҽ алып, туктатылу
мҿмкинлеге Россия Федерациясе законнары
белҽн каралган очракта муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне туктатып тору срогы
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар
һҽм башка норматив хокукый актлар, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылырга
тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр, аларны
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада,
аларны тапшыру тҽртибе нигезендҽ кирҽкле
документларның тулы исемлеге

Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге
Социаль наем шартнамҽсе буенча бирелгҽн муниципаль торак фондыннан торак
урыннарын алыштыру буенча документларны рҽсмилҽштерү
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл
җирлеге Башкарма комитеты
Торак урыннары белҽн алмашу шартнамҽсе.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы гариза кергҽн вакыттан 13 кҿн.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган

1) гариза;
2) шҽхесне раслаучы документлар;
3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн
вҽкил эшли икҽн);
4) мҿрҽҗҽгать итүче граждан һҽм аның гаилҽ ҽгъзалары билҽгҽн торак урыннан
файдалану хокукын раслый торган документлар күчермҽлҽре (шартнамҽ, ордер,
торак урыны бирү турында карар һҽм башка документлар);
5) гариза бирүчелҽрнең гаилҽ составы турында документлар күчермҽлҽре (туу
турында таныклык, никахны теркҽү турында таныклык, уллыкка (кызлыкка) алу
турында Карар, гаилҽ ҽгъзасы һҽм тдп дип тану турында суд карары.);
6) йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ коммерцияле оешмалар тарафыннан
бирелгҽн очракта);
7) этаплы план (булганда) һҽм экспликация белҽн БТИ техник
паспортларыннан ҿземтҽ.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма
комитетта шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы
Башкарма комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар гариза бирүче
тарафыннан кҽгазьдҽ түбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга
(җибҽрелде) мҿмкин:

Хезмҽт кҥрсҽтҥне яки
талҽпне билгелҽҥче
норматив акт
РФ ТК
БК турында нигезлҽмҽ;
РФ ТК

ЖК РФ
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2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ
органнары һҽм мҿрҽҗҽгать итүче тҽкъдим
итҽргҽ хокуклы башка оешмалар карамагында
булган һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
норматив хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның тулы исемлеге, шулай ук
аларны алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон
формада, аларны тапшыру тҽртибе; дҽүлҽт
органы, җирле үзидарҽ органы яисҽ ҽлеге
документлар карамагында булган оешма

2.7. Норматив хокукый актларда каралган
очракларда Килештерү хезмҽт күрсҽтү ҿчен
талҽп ителгҽн һҽм муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче орган тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла
торган дҽүлҽт хакимияте органнары (җирле
үзидарҽ органнары) һҽм аларның структур
бүлекчҽлҽре Исемлеге
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽрнең тулы исемлеге

2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып
тору яки бирүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тулы исемлеге

шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн ышаныч кҽгазе нигезендҽ эшлҽүче зат);
почта аша җибҽрү.
Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ,
гомуми файдаланудагы мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрлҽре аша, шул исҽптҽн
«Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша да тапшырылырга мҿмкин (җибҽрелҽ)
Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка килҽ:
1) Гамҽлдҽге (имевшиеся) күчемсез милек объектларына аерым затның
хокуклары турында Күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ (гариза
бирүгҽ кадҽрге биш ел эчендҽ мҿрҽҗҽгать итүче гаилҽсенең эшкҽ сҽлҽтле һҽр
ҽгъзасына));
2) йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ җирле үзидарҽ органнары тарафыннан
бирелгҽн очракта).
Гариза бирүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы документларны алу ысуллары һҽм
тапшыру тҽртибе ҽлеге регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн.
Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм башка
оешмалар карамагында булган югарыда аталган документларны талҽп итү тыела.
Мҿрҽҗҽгать итүче югарыда күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны үз эченҽ алган
документларны тапшырмау гариза бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез
булып тормый
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне килештерү талҽп ителми

1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру;
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында
күрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда теркҽлмҽгҽн тҿзҽтүлҽр,
аларның эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек бирми торган җитди җҽрҽхҽтлҽр бар;
4) тиешле органга документлар тапшыру
Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигез каралмаган.
Нигез баш тарту ҿчен:
1) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар тулы күлҽмдҽ тапшырылмаган,
яисҽ тапшырылган гаризада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм (яисҽ)
дҿрес булмаган мҽгълүмат бар;
2) тиешле документ мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан үз инициативасы буенча
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2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына
торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка түлҽү алу
тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
һҽм мҽҗбүри булган хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен
түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре, шул
исҽптҽн мондый түлҽү күлҽмен исҽплҽү
методикасы турында мҽгълүматны да кертеп
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
сорау биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽлҽрен алганда чиратның максималь
вакыты
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт
күрсҽтү турында соравын, шул исҽптҽн
электрон формада да теркҽү вакыты
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган
биналарга, гариза бирүчелҽрне кҿтү һҽм кабул
итү урынына, шул исҽптҽн ҽлеге объектларның
инвалидлар ҿчен үтемлелеген тҽэмин итүгҽ,
инвалидларны социаль яклау турында Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ, мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе турында визуаль,
текст һҽм мультимедияле мҽгълүмат

тапшырылмаган очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм
(яки) мҽгълүмат булмавы турында таныклаучы ведомствоара запроска дҽүлҽт
хакимияте органының, җирле үзидарҽ органының яисҽ оешманың ведомство
карамагындагы органына җавап алуы;
3) алыштырыла торган торак урыны яллаучыга ҿзелү яки торак урынның
социаль наем шартнамҽсен үзгҽртү турында дҽгъва белдерелгҽн;
4) алмашучы торак урыннан файдалану хокукы суд тҽртибендҽ дҽгъвалана;
5) алмашучы торак бина билгелҽнгҽн тҽртиптҽ яшҽү ҿчен яраксыз дип
танылды;
6) тиешле йортны сүтү яки аны башка максатларда куллану ҿчен яңадан
җиһазландыру турында Карар кабул ителде;
7) бу йортта торак биналарны үзгҽртеп кору һҽм (яки) үзгҽртеп планлаштыру
белҽн тиешле йортны капиталь ремонтлау турында Карар кабул ителде;
8) коммуналь фатирга алмашу нҽтиҗҽсендҽ Россия Федерациясе Торак
кодексының 51 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган исемлектҽ
күрсҽтелгҽн хроник авыруларның авыр формаларыннан берсе белҽн интегүче
граждан керҽ
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп ителми

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү-15 минуттан да артмаска
тиеш.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алган очракта чиратта кҿтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш
Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ.
Электрон формада кергҽн Запрос ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ икенче ял (бҽйрҽм) эш
кҿненҽ теркҽлҽ
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм янгын сүндерү системасы
белҽн җиһазландырылган биналарда, документларны рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле
җиһазлар, мҽгълүмати стендлар белҽн башкарыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы керү-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт
итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа
мҽгълүматы гариза бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның
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урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерүгҽ талҽплҽр
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең һҽркем
ҿчен
мҿмкин
булуы
һҽм
сыйфаты
күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать
итүченең вазыйфаи затлар белҽн үзара
хезмҽттҽшлеге һҽм аларның дҽвамлылыгы,
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽгендҽ Муниципаль хезмҽт алу
мҿмкинлеге, Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең
күпфункцияле
үзҽгенең
эш
урыннарында, муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
барышы турында мҽгълүмат алу мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълүмати-коммуникацион
технологиялҽр куллану белҽн дҽ

2.16. Электрон формада муниципаль хезмҽт
күрсҽтү үзенчҽлеклҽре

чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы күрсҽткечлҽре
булып тора:
Башкарма комитет бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашуы;
кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул
ителҽ торган биналар булу;
мҽгълүмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге мҽгълүмат ресурсларында,
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт күрсҽтүгҽ комачаулаучы
киртҽлҽрне җиңеп чыгарга ярдҽм күрсҽтү.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты булмау белҽн характерлана:
мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм бирү чиратлары;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) карата шикаять;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирүчелҽргҽ
карата ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итүченең бер тапкыр үзара хезмҽттҽшлеге күздҽ тотыла.
Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ (Алга
таба – КФҮ) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, КФҮнең ерак урнашкан эш
урыннарында консультация бирүне, документлар кабул итүне һҽм бирүне КФҮ
белгече башкара.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан сайтта, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында,
КФҮлҽрдҽ алырга мҿмкин
Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе турында
консультацияне Интернет аша яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза электрон
формада бирү каралган булса, гариза Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша бирелҽ (http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталы (http:/ www.gosuslugi.ru/)
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ процедураларны
башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ процедураларны
башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү;
2) гариза кабул итү һҽм теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽр
Формалаштыру һҽм җибҽрү;
4) комиссия документларын карау
5) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
6) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү.
3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү.
3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультация алу ҿчен
Башкарма комитетка шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
Башкарма комитет белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тҽкъдим ителгҽн документлар һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча да консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк
булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документлар составы, формасы буенча,
рҿхсҽт алу буенча консультациялҽр.
3.3.2.Башкарма комитет белгече, гаризалар кабул итүне алып баручы:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;
тикшерү вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итү (очракта гамҽллҽр буенча ышаныч кҽгазе);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын тикшерү;
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерү
(документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда буйсынучылар,
дҽгъвалар, сызган сүзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтүлҽр булмау).
Искҽрмҽлҽр булмаган очракта Башкарма комитет белгече түбҽндҽгелҽрне тормышка
ашыра:
гаризаларны махсус журналда кабул итү һҽм теркҽү;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен тапшыру, керҽ торган
номерга бирелгҽн документларны кабул итү датасы, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне үтҽү датасы
һҽм вакыты турында тамга белҽн;
Авыл җирлеге башлыгына карау ҿчен гариза җибҽрү.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет
белгече, документларны кабул итүне алып баручы мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны теркҽү ҿчен
каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлату белҽн документлар кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:
гаризалар һҽм документлар кабул итү 15 минут эчендҽ;
гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽү.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына карауга юнҽлдерелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирүчегҽ кире кайтарылган документлар.
3.3.3. Авыл җирлеге башлыгы гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм гаризаны
Башкарма комитетка җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
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Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар
формалаштыру һҽм җибҽрү
3.4.1. Башкарма комитет белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итү турында запрос җибҽрҽ:
1) Күчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм дҽүлҽт
реестрыннан гамҽлдҽге (имевшиеся) күчемсез милек объектларына (мҿрҽҗҽгать итүченең һҽр
эшкҽ сҽлҽтле ҽгъзасына гариза бирер алдыннан биш ел эчендҽ) аерым затның хокуклары турында
ҿземтҽ);
2) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ җирле үзидарҽ органнары тарафыннан бирелгҽн
очракта).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юнҽлдерелгҽн запрос.
3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҽгълүмат белҽн тҽэмин
итүчелҽр белгечлҽре соратып алына торган документлар (мҽгълүмат) тапшыралар яисҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмавы турында
хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ).
Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре тарафыннан җибҽрелҽ торган документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч
эш кҿненнҽн дҽ артмаска тиеш;
башка тҽэмин итүчелҽр буенча-ведомствоара запрослар кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн
эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара запроска җавап ҽзерлҽүнең һҽм җибҽрүнең башка сроклары федераль
законнар, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ
кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса,
документ һҽм мҽгълүмат бирҽ торган органга яки оешмага мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн алып биш
кҿн эчендҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: соралган белешмҽлҽр, яки Башкарма комитетка җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерү.
3.5. Комиссия документларын карау
3.5.1. Башкарма комитет белгече гамҽлгҽ ашыра:
тапшырылган документларда булган мҽгълүматларның дҿреслеген тикшерү;
хисап эшлҽрен рҽсмилҽштерү (барлык документларны аерым папкага туплау);
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерү.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта Башкарма комитет белгече
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында бҽялҽмҽ ҽзерли. Нҽтиҗҽ хисап эшенҽ куела;
исҽпкҽ алу эшлҽрен иҗтимагый торак комиссиясе каравына җибҽрү (алга таба – комиссия).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн вакыттан
алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: иҗтимагый торак комиссиясенҽ юнҽлдерелгҽн исҽпкҽ алу эше.
3.5.2. Комиссия секретаре гамҽлгҽ ашыра:
кабул ителгҽн документларны ҿйрҽнү;
комиссия утырышы кҿнен билгелҽү;
комиссия ҽгъзаларының комиссия утырышы кҿне турында хҽбҽр итүе.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документлар кергҽн вакыттан алып бер
кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: комиссия ҽгъзаларын утырыш кҿне турында хҽбҽр итү.
3.5.3. Комиссия үз утырышында исҽпкҽ алу эшен карый һҽм алмашу яки баш тарту турында
Карар кабул итҽ. Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура комиссия утырышы кҿнендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедуралар комиссия утырышы кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: учетка кую яки куелудан баш тарту турында карар.
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3.5.4. Комиссия секретаре комиссия карарын беркетмҽ рҽвешендҽ рҽсмилҽштерҽ (2 нҿсхҽ)
һҽм комиссия ҽгъзаларына имза сала.
Процедуралар комиссия утырышы кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имза салуга тапшырылган бҽялҽмҽ.
3.5.5. Комиссия ҽгъзалары беркетмҽгҽ кул куялар һҽм комиссия секретарен юллыйлар.
Процедуралар комиссия утырышы кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: комиссия ҽгъзалары кул куйган бҽялҽмҽ.
3.5.6. Комиссия секретаре комиссия беркетмҽсен Башкарма комитет белгеченҽ гаилҽ хисап
эше белҽн бергҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура карар кабул ителгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: комиссия беркетмҽсе һҽм Башкарма комитет белгеченҽ
юнҽлтелгҽн исҽпкҽ алу эше.
3.6. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.6.1. Комиссия алмашуны хҽл итү турында Карар кабул иткҽн очракта Башкарма комитет
белгече:
килешү проектын ҽзерли;
алмашуны хҽл итү турында карар проектын ҽзерли (алга таба-боерык).
Комиссия тарафыннан алмашка рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту турында Карар кабул ителгҽн
очракта исҽпкҽ куелудан баш тарту турында хат проектын (алга таба – хат) ҽзерли һҽм
килештерүгҽ җибҽрҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына килештерүгҽ юнҽлдерелгҽн
күрсҽтмҽ (хатлар) проекты.
3.6.2. Авыл җирлеге башлыгы күрсҽтмҽ (хатлар) проектын килештерҽ һҽм кул куя.
3.6.3. Авыл җирлеге башлыгы күрсҽтмҽ яки хат проектын раслый һҽм Башкарма комитетка
җибҽрҽ.
3.6.1 - 3.6.3 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар беркетмҽ һҽм хисап эше
кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: расланган боерык проекты яки хатлар.
3.7. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү.
3.7.1. Башкарма комитет белгече торак урыннарны алыштыру буенча килешүне теркҽҽ һҽм
бирҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарткан очракта мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ хат, баш тарту
сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, шулай ук телефон һҽм (яки) электрон почта аша хҽбҽр ителҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:
килешү бирү-гариза бирүче килгҽн кҿнне;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында хат юнҽлеше-кул куелган кҿнне.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: торак урыннары белҽн алмашу буенча бирелгҽн шартнамҽ яки
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында җибҽрелгҽн хат.
3.8. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү
3.8.1. Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҮнең ерактан
урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
3.8.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты нигезендҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла..
3.8.3. КФҮТҼН муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар ҽлеге
Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
КФҮкҽ җибҽрелҽ.
3.9. Техник хаталарны тҿзҽтү.
3.9.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар ачыкланган
очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (кушымта № 4);
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гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн
документ;
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.
Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза гариза
гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталы яисҽ күпфункцияле үзҽге аша
бирелҽ.
3.9.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтү турында
гариза кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны Башкарма комитетка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
4 .Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту гариза
бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽү үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып тора:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм килештерү.
Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү;
3) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерү.
Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты еллык яки
еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерүлҽр
уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр
дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм авыл
җирлеге башлыгына карарлар кабул итү максатыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽ бирелҽ.
4.2. Авыл җирлеге башлыгы тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча
административ процедуралар тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен үтҽүгҽ агымдагы
контроль гамҽлгҽ ашырыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарҽ
органының структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында нигезлҽмҽлҽр белҽн
билгелҽнҽ.
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Авыл җирлеге башлыгы мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап
тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы.
Башкарма комитет белгече ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ
гамҽллҽрне вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла торган)
карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары
тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма комитет эшчҽнлеге
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Ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат
алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр
карап тикшерү мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) шикаять белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитетка муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр
тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да мҿрҽҗҽгать итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең соравын теркҽү вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актлары белҽн каралмаган
документларны яисҽ мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе;
4) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн каралган
документларны кабул итүдҽн баш тарту;
5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту;
6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив
хокукый актлары белҽн каралмаган түлҽү муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
тоткарлау;
7) Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн
баш тартуы яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки тҽртибен
бозу;
9) ҽгҽр туктату нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору;
5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада
бирелҽ.
Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре, Азнакай
муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып җибҽрелҽ ала
(http://www.aznakayevo.tatar.ru), Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы
(функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүе
вакытында кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн
шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш, ҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартуы яисҽ җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокны бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматны карап торырга тиеш:
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1) хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять белдерелҽ торган
карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи затының исеме;
2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать итүченең
яшҽү урыны - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүченең урнашу урыны турында мҽгълүмат юридик затның, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган
очракта) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (адресы) ;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның
яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау)
турында белешмҽлҽр;
4) дҽлиллҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче
органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн.
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның күчермҽлҽре
куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге
китерелҽ.
5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткаларны һҽм хаталарны
тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн түлҽнмҽгҽн
акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарталар.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килүче кҿннҽн дҽ соңга калмыйча
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язма формада һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең телҽге буенча электрон формада
шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү
максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында
мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽ һҽм муниципаль хезмҽт
күрсҽтү максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ башкарылырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында
мҽгълүмат күрсҽтелҽ.
5.9. Шикаять мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш түгел дип танылган
очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарка шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.10. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча административ
хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау буенча
вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына
юллый.
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Кушымта №1
(муниципаль берҽмлекнең
җирле үзидарҽ органы исеме)
__________________________________________________
__________________(алга таба-гариза бирүче).
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме,
паспорт мҽгълүматлары, яшҽү урыны буенча теркҽлү,
телефон)
Социаль наем шартнамҽсе буенча бирелгҽн торак урыннарны алыштыру буенча документлар
рҽсмилҽштерү турында
Гариза
Торак бинаны алыштыру буенча документларны рҽсмилҽштерүегезне сорыйм.
Торак урынның адресы: муниципаль район( шҽһҽр округы), торак
пункт____________________ур.________________ й _________ .
Гаризага түбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:
1) Шҽхесне раслаучы документлар;
2) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн вҽкил эшли
икҽн);
3) Мҿрҽҗҽгать итүче граждан һҽм аның гаилҽ ҽгъзалары билҽгҽн торак урыннан файдалану
хокукын раслый торган документлар күчермҽлҽре (шартнамҽ, ордер, торак урыны бирү турында
карар һҽм башка документлар);
4) Гариза бирүчелҽрнең гаилҽ составы турында документлар күчермҽлҽре (туу турында
таныклык, никахны теркҽү турында таныклык, уллыкка (кызлыкка) алу турында Карар, гаилҽ
ҽгъзасы дип тану турында суд карары һ. б.).
5) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ коммерцияле оешмалар тарафыннан бирелгҽн
очракта);
6) Этаплы план (булганда) һҽм экспликация белҽн БТИ техник паспортларыннан ҿземтҽ.
Сораган вакытта сканерланган документларның оригиналарын бирүне вҽгъдҽ итҽм.

(дата)

(имза)

(ФИО)

Кушымта №2
Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге Башлыгына
_________________________
Техник хаталар тҿзҽтҥ турында
гариза
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ
җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм,
______________________________________________________________________
(хезмҽт исеме)
Язылган:_______________________________________________________________________
________________________________________________________
Дҿрес мҽгълүмат:_______________________________________________
______________________________________________________________________
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне,
җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтеүгезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта
мондый карарны җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документны адреска җибҽрү юлы белҽн E-mail:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазьдҽ,
почта
аша
түбҽндҽге
адрес
буенча:________________________________________________________________.
Шҽхсҽн мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында шҽхси
мҽгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгҽртү), куллану, тарату (шул
исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук
персональ мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле бүтҽн гамҽллҽр кабул итүне дҽ кертеп) мин
тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итүне дҽ кертеп, раслыйм.
Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа түбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълүматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар
(документларның күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ
туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълүматлар бар.
Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча
сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм:_______________________.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
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Кушымта
(белешмҽ ҿчен)

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ
тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары,
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты
Вазифасы

Телефон

Электрон адресы

Авыл җирлеге башлыгы
Башкарма комитет секретаре

8(85592) 36141
8(85592) 36141

Tshug.Azn@tatar.ru
Tshug.Azn@tatar.ru
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Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты карарына
6 нчы кушымта
«04» февраль 2019 №5
Административ регламент
муниципаль милеккҽ элек хосусыйлаштырылган торак урыннарны кабул итҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
1.Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) элек хосусыйлаштырылган торак биналарны муниципаль милеккҽ кабул итү буенча
муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба-муниципаль хезмҽт
күрсҽтү).
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-мҿрҽҗҽгать итүче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар
Шуган авыл җирле Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарфыннан күрсҽтелҽ.
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татар Шуган авылы, Совет урамы, 41в йорт.
Эш графигы:
дүшҽмбе – җомга: 8.00 - 17.00 сҽгатькҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм тҿшке аш ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ.
Белешмҽлҽр ҿчен телефон: 885592 36141.
Шҽхесне раслаучы документлар белҽн килү мҽҗбүри.
1.3.2. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль районның рҽсми
сайты адресы (алга таба – «Интернет» челтҽре): (http://www. aznakayevo.tatar.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һҽм эш
графигы турында мҽгълүмат бирелергҽ мҿмкин:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм
текстлы мҽгълүмат туплаган мҽгълүмат стендлары ярдҽмендҽ, гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен.
Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларында (пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
мҽгълүматны үз эченҽ ала);
2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http://www.
aznakayevo.tatar.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi.
tatar.ru/);
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/
www.gosuslugi.ru/);
5) Башкарма комитетта:
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 күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Башкарма комитет
белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү
ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълүмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү гамҽлгҽ ашырыла нигезендҽ:
Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (РФ законнары җыелмасы,
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05.12.1994, №32, 3301 ст.) (алга таба – РФ ГК);
2004 елның 29 декабрендҽге 188-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Торак кодексы (алга таба
– РФ ТК) (РФ законнары җыелмасы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 14 ст. );
«Россия Федерациясендҽ Торак фондын хосусыйлаштыру турында " 1991 елның 4
июлендҽге 1541-1 номерлы Россия Федерациясе Законы (алга таба – РФ Законы № 1541-1)
(норматив актлар бюллетене, № 1, 1992);
«Күчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽүлҽт теркҽве
турында " 21.07.1997 ел, № 122-ФЗ Федераль закон (алга таба-122-ФЗ номерлы Федераль закон)
(РФ законнары җыелмасы, 28.07.1997, № 30, 3594 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында " 2003
елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ номерлы Федераль
закон) (РФ законнары җыелмасы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.);
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2010, №
31, 4179 ст.);
«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 23
январендэ 38 нче номерлы карары белҽн кабул ителгҽн, Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Уставы ( алга таба –Устав) белҽн;
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 30 маенда
47 нче номерлы карары белҽн расланган, Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ ( алга таба-БК турынданигезлҽмҽ)
1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге – Татарстан
Республикасы муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округы) тҿзелгҽн дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге территориаль аерымланган структур
бүлекчҽсе (офисы) ерактан торып эш урыны, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен
раслау турында " 2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру»;
техник хата-муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документларга кертелгҽн мҽгълүматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽүгҽ китергҽн
хата (описка, мҿһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), документлар нигезендҽ
мҽгълүматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълүматлар туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка,
басма, грамматик яки арифметик хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза)
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ
Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт бланкта (1нче кушымта) тутырыла.1.5. В
настоящем регламенте используются следующие термины и определения:
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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 күрсҽтү исеме

Принятие ранее приватизированных жилых помещений в
муниципальную собственность
2.2. Турыдан-туры муниципаль хезмҽт күрсҽтүче
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган БК турында нигезлҽмҽ
җирле үзидарҽ башкарма-боеру органы исеме
авыл җирлеге Башкарма комитеты
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽренең
1. Хосусыйлаштырылган торак урыннарны муниципаль милеккҽ
тасвирламасы
кабул итү турында карар.
Торак бинаны муниципаль милеккҽ түлҽүсез тапшыру турында
килешү
2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы, шул
Гариза теркҽлгҽннҽн соң 12 кҿннҽн 2 дҽ артык түгел.
исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү зарурлыгын исҽпкҽ
алып, туктатылу мҿмкинлеге Россия Федерациясе
законнары белҽн каралган очракта муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору срогы
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар
1) гариза;
һҽм башка норматив хокукый актлар, шулай ук
2) гаилҽнең һҽр ҽгъзасының шҽхесен раслаучы документлар;
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылырга
3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче
тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр, аларны
4) торак бинага милек хокукын раслаучы Документ (ҽгҽр милек
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада,
Күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн булса);
аларны тапшыру тҽртибе нигезендҽ кирҽкле
5) яшҽү урыныннан белешмҽ;
документларның тулы исемлеге
6) торак бинаның техник паспорты күчермҽсе;
7) Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының опека һҽм
попечительлек бүлегенең торак бинаны муниципаль милеккҽ түлҽүсез
тапшыру турындагы рҿхсҽте (хосусыйлаштыруда балигъ булмаган
балалар катнашкан очракта))
8) йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ коммерция оешмасы
тарафыннан бирелгҽн очракта).
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза бирүче
Башкарма комитетта шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин.
Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның рҽсми сайтында
урнаштырылган.
Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар гариза

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең вакыты административ процедураларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен минималь кирҽкле суммар сроктан чыгып
билгелҽнгҽн. Административ процедураларның озынлыгы эш кҿннҽрендҽ исҽплҽнҽ.
2
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бирүче тарафыннан кҽгазьдҽ түбҽндҽге ысулларның берсе белҽн
тапшырылырга (җибҽрелде) мҿмкин:
шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн ышаныч кҽгазе нигезендҽ
эшлҽүче зат);
почта аша җибҽрү.
Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон
документ
рҽвешендҽ,
гомуми
файдаланудагы
мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрлҽре аша, шул исҽптҽн «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽре һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең
бердҽм порталы аша да тапшырылырга мҿмкин (җибҽрелде)
2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары
Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка килҽ:
һҽм мҿрҽҗҽгать итүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы
1) йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ җирле үзидарҽ органнары
башка оешмалар карамагында булган һҽм
тарафыннан бирелгҽн очракта);
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен норматив
2) булган (булган) күчемсез милек объектларына аерым затның
хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле
хокуклары турында бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ;
документларның тулы исемлеге, шулай ук аларны
3) күчемсез милек объектының тҿп характеристикалары һҽм
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада,
теркҽлгҽн хокуклары турында бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек
аларны тапшыру тҽртибе; дҽүлҽт органы, җирле
реестрыннан ҿземтҽ.
үзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар
Гариза бирүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы документларны алу
карамагында булган оешма
ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге регламентның 2.5 пункты белҽн
билгелҽнгҽн.
Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары
һҽм башка оешмалар карамагында булган югарыда аталган
документларны талҽп итү тыела.
Мҿрҽҗҽгать итүче югарыда күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны үз эченҽ
алган документларны тапшырмау гариза бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн
баш тарту ҿчен нигез булып тормый
2.7. Норматив хокукый актларда каралган
Килешү талҽп ителми
очракларда Килештерү хезмҽт күрсҽтү ҿчен талҽп
ителгҽн һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган дҽүлҽт
хакимияте органнары (җирле үзидарҽ органнары)
һҽм аларның структур бүлекчҽлҽре Исемлеге
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру;
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5
нигезлҽрнең тулы исемлеге
пунктында күрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда
теркҽлмҽгҽн тҿзҽтүлҽр, аларның эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек
бирми торган җитди җҽрҽхҽтлҽр бар;
4) тиешле органга документлар тапшыру
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору
Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигез каралмаган.
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яки бирүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
исемлеге

2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына
торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка түлҽү алу
тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
һҽм мҽҗбүри булган хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен
түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре, шул
исҽптҽн мондый түлҽү күлҽмен исҽплҽү
методикасы турында мҽгълүматны да кертеп
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау
биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽлҽрен алганда чиратның максималь
вакыты
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт
күрсҽтү турында соравын, шул исҽптҽн электрон
формада да теркҽү вакыты
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган
биналарга, гариза бирүчелҽрне кҿтү һҽм кабул
итү урынына, шул исҽптҽн ҽлеге объектларның
инвалидлар ҿчен үтемлелеген тҽэмин итүгҽ,
инвалидларны социаль яклау турында Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ, мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст
һҽм мультимедияле мҽгълүмат урнаштыру һҽм
рҽсмилҽштерүгҽ талҽплҽр
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең һҽркем ҿчен
мҿмкин булуы һҽм сыйфаты күрсҽткечлҽре, шул
исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар
белҽн үзара хезмҽттҽшлеге һҽм аларның
дҽвамлылыгы, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр

Нигез баш тарту ҿчен:
1) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар тулы күлҽмдҽ
тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган гаризада һҽм (яки) документларда
тулы булмаган һҽм (яисҽ) дҿрес булмаган мҽгълүмат бар;
2) тиешле документ мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан үз
инициативасы буенча тапшырылмаган очракта, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмавы турында
таныклаучы ведомствоара запроска дҽүлҽт хакимияте органының, җирле
үзидарҽ органының яисҽ оешманың ведомство карамагындагы органына
җавап алуы
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп ителми

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү-15 минуттан
да артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алган очракта чиратта
кҿтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш
Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ.
Электрон формада кергҽн Запрос ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ икенче ял
(бҽйрҽм) эш кҿненҽ теркҽлҽ
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм янгын сүндерү
системасы белҽн җиһазландырылган биналарда, документларны
рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмати стендлар белҽн
башкарыла.
Инвалидларның
муниципаль
хезмҽт
күрсҽтү
урынына
тоткарлыксыз керү мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы керү-бинага чыгу
һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм
мультимедиа мҽгълүматы гариза бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда,
шул исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып,
урнаштырыла
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы
күрсҽткечлҽре булып тора:
Башкарма комитет бинасының җҽмҽгать транспортыннан
файдалану мҿмкинлеге зонасында урнашуы;
кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн
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күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ Муниципаль
хезмҽт алу мҿмкинлеге, Дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең эш
урыннарында, муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
барышы турында мҽгълүмат алу мҿмкинлеге, шул
исҽптҽн
мҽгълүмати-коммуникацион
технологиялҽр куллану белҽн дҽ

2.16. Электрон формада муниципаль хезмҽт
күрсҽтү үзенчҽлеклҽре

документлар кабул ителҽ торган биналар булу;
мҽгълүмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге мҽгълүмат
ресурсларында, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм
порталында Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм
сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт күрсҽтүгҽ
комачаулаучы киртҽлҽрне җиңеп чыгарга ярдҽм күрсҽтү.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты булмау белҽн
характерлана:
мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм бирү
чиратлары;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гариза
бирүчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата
шикаятьлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ һҽм
муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең бер тапкыр үзара
хезмҽттҽшлеге күздҽ тотыла. Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент
белҽн билгелҽнҽ.
Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле
үзҽгендҽ (Алга таба – КФҮ) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, КФҮнең
ерак урнашкан эш урыннарында консультация бирүне, документлар
кабул итүне һҽм бирүне КФҮ белгече башкара.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан сайтта, дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, КФҮлҽрдҽ алырга мҿмкин
Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе турында
консультацияне Интернет аша яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин. Ҽгҽр закон
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза электрон формада
бирү каралган булса, гариза Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша бирелҽ (http://uslugi. tatar.ru/) яки
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталы (http:/
www.gosuslugi.ru/)
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары,
аларны ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ
процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ
процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү;
2) гариза кабул итү һҽм теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар
формалаштыру һҽм җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
5) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү
3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү.
3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультация алу ҿчен
Башкарма комитетка шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
Башкарма комитет белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тҽкъдим ителгҽн документлар һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча да консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк
булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар составы буенча консультациялҽр, тапшырыла
торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр алу рҿхсҽт.
3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче үзенҽ ышанып тапшырылган зат яки КФҮ аша шҽхсҽн, КФҮнең
читтҽн торып эш урыны муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында язмача гариза тапшыра һҽм ҽлеге
регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны Башкарма комитетка тапшыра.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гариза электрон формада Башкарма комитетка
электрон почта яки Интернет аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн гаризаны теркҽү
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
3.3.2. Башкарма комитет белгече, гаризалар кабул итүне алып баручы:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;
тикшерү вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итү (очракта гамҽллҽр буенча ышаныч кҽгазе);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын тикшерү;
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерү
(документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда буйсынучылар,
дҽгъвалар, сызган сүзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтүлҽр булмау).
Искҽрмҽлҽр булмаган очракта Башкарма комитет белгече түбҽндҽгелҽрне тормышка
ашыра:
гаризаларны махсус журналда кабул итү һҽм теркҽү;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен тапшыру, керҽ торган
номерга бирелгҽн документларны кабул итү датасы, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне үтҽү датасы
һҽм вакыты турында тамга белҽн;
Авыл җирлеге башлыгына карау ҿчен гариза җибҽрү.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет
белгече, документларны кабул итүне алып баручы мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны теркҽү ҿчен
каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлату белҽн документлар кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:
гаризалар һҽм документлар кабул итү 15 минут эчендҽ;
гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽү.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына карауга юнҽлдерелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирүчегҽ кире кайтарылган документлар.
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3.3.3. Авыл җирлеге башлыгы гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм гаризаны
Башкарма комитетка җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар
Формалаштыру һҽм җибҽрү
3.4.1. Башкарма комитет белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итү турында запрос җибҽрҽ:
1) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ җирле үзидарҽ органнары тарафыннан бирелгҽн
очракта);
2) Күчемсез милек Бердҽм дҽүлҽт реестрыннан булган (булган) күчемсез милек
объектларына аерым затның хокуклары турында ҿземтҽ;
3) Күчемсез милек объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары
турында бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: җибҽрелгҽн запрослар.
3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҽгълүмат белҽн
тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре соратып алына торган документлар (мҽгълүмат) тапшыралар яисҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмавы турында
хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ).
Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре тарафыннан җибҽрелҽ торган документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч
эш кҿненнҽн дҽ артмаска тиеш;
башка тҽэмин итүчелҽр буенча-ведомствоара запрослар кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн
эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара запроска җавап ҽзерлҽүнең һҽм җибҽрүнең башка сроклары федераль
законнар, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ
кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса,
документ һҽм мҽгълүмат бирҽ торган органга яки оешмага мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн алып биш
кҿн эчендҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълүматлар) яки Башкарма комитетка
җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерү.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Башкарма комитет белгече кергҽн мҽгълүматлар нигезендҽ:
документларны рҽсмилҽштерү буенча карар проектын яки документларны
рҽсмилҽштерүдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен күрсҽтеп документ алудан баш тарту турында хат
проектын ҽзерли;
боерыкны (документларны рҽсмилҽштерү турында Карар кабул ителгҽн очракта) яки
документларны рҽсмилҽштерүдҽн баш тарту турында хат проектын (документларны
рҽсмилҽштерүдҽн баш тарту турында Карар кабул ителгҽн очракта) рҽсмилҽштерҽ;
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерү процедурасын гамҽлгҽ
ашыра;
тиешле боерык проектын яки документларны рҽсмилҽштерүдҽн баш тарту турында хат
проектын авыл җирлеге башлыгына кул куюга җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн кҿнне
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына имза салуга юнҽлдерелгҽн
проектлар.
3.5.2. Авыл җирлеге башлыгы карар (белдерү кҽгазе) имзалый һҽм гариза бирүчегҽ бирү
ҿчен белгечкҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура проектлар кабул итү кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
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Процедураның нҽтиҗҽсе: расланган боерык проекты һҽм имзаланган боерык яки
расланган һҽм документларны рҽсмилҽштерүдҽн баш тарту турында имзаланган хат.
3.5.3. Башкарма Комитет белгече:
баш тарту турында боерыкны яки хатны терки.
мҿрҽҗҽгать итүчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында
гаризада күрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, документларны рҽсмилҽштерүдҽн баш
тарту турында рҽсми боерык яки хат бирү датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар авыл җирлеге башлыгы
документларына кул куйган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүченең (аның вҽкиленең) муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итү.
3.6. Гариза бирүче белҽн килешҽ тҿзү һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү.
3.6.1. Башкарма Комитет белгече:
карар нигезендҽ торак бинаны гариза бирүчегҽ милеккҽ тапшыру турында шартнамҽ (алга
таба – килешү) ҽзерли.
Теркҽү журналында килешү рҽсмилҽштерҽ.
Гариза бирүчегҽ авыл җирлеге башлыгы кул куйган килешү бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүчегҽ карар бирелгҽн
вакыттан алып ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн килешү.
3.6.2. Гариза бирүче килешүне ҿч нҿсхҽдҽ имзалый һҽм Башкарма комитет белгеченҽ
тапшыра.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешү.
3.6.3. Башкарма комитет белгече имзаланган килешүлҽргҽ теркҽлҽ, бер нҿсхҽ гариза
бирүчегҽ бирелҽ.
Ҽлеге Регламентның 3.6.2 -3.6.3 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар
мҿрҽҗҽгать итүченең килгҽн кҿнендҽ 30 минут эчендҽ чират тҽртибендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн Килешү һҽм кабул итү-тапшыру
акты.
Башкарма комитет белгече муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарткан очракта почта аша
җибҽрҽ яки гариза бирүчегҽ баш тарту турында хат бирҽ.
Ҽгҽр муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартса, баш тарту турында хат бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гамҽлгҽ ашырыла:
хатлар бирү-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итүченең килеп туган
кҿнендҽ;
почта җибҽрүдҽн мотивлаштырылган баш тарту юнҽлеше – ҽлеге Регламентның 3.5.3
пунктчасында каралган процедураны тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе:почта аша җибҽрелгҽн хат.
3.7. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү
3.7.1. Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҮнең ерактан
урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты нигезендҽ
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.7.3. КФҮТҼН муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар ҽлеге
Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
КФҮкҽ җибҽрелҽ.
3.8. техник хаталарны тҿзҽтү.
3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар
ачыкланган очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (кушымта № 4);
гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн
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документ;
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.
Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза гариза
гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталы яисҽ күпфункцияле үзҽге аша
бирелҽ.
3.8.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтү турында
гариза кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны Башкарма комитетка
тапшыра.Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла
Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.8.3. Башкарма комитет белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.6 пунктында каралган
процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата
булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн үзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ почта аша җибҽрү (электрон почта аша) Башкарма комитетка техник хата булган
документ тапшырганда документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.Ҽлеге пункт белҽн
билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган
заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту гариза
бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ органы вазыйфаи затларының
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽү үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып тора:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм килештерү.
Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү;
3) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен
тикшерү.
Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты еллык
яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин.
Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле
барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм авыл
җирлеге башлыгына карарлар кабул итү максатыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽ бирелҽ.
4.2. Авыл җирлеге башлыгы тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча
административ процедуралар тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен үтҽүгҽ агымдагы
контроль гамҽлгҽ ашырыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарҽ
органының структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында нигезлҽмҽлҽр белҽн
билгелҽнҽ.
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Авыл җирлеге башлыгы мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап
тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы.
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Башкарма комитет белгече ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ
гамҽллҽрне вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла торган)
карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль
хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары
тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма комитет эшчҽнлеге
Ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы
мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне)
судка кадҽр карап тикшерү мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) шикаять белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитетка муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр
тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да мҿрҽҗҽгать итҽ
ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең соравын теркҽү вакытын
бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актлары белҽн каралмаган
документларны яисҽ мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе;
4) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн каралган
документларны кабул итүдҽн баш тарту;
5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту;
6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив
хокукый актлары белҽн каралмаган түлҽү муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
тоткарлау;
7) Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн
баш тартуы яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) ҽгҽр туктату нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору;
5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада
бирелҽ.
Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре,
Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып җибҽрелҽ ала
(http://www.aznakayevo.tatar.ru), Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы
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(функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүе
вакытында кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн
шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш, ҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартуы яисҽ җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокны бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматны карап торырга тиеш:
1) хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять белдерелҽ торган
карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи затының исеме;
2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать итүченең
яшҽү урыны - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүченең урнашу урыны турында мҽгълүмат юридик затның, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган
очракта) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (адресы) ;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи
затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре
(гамҽл кылмау) турында белешмҽлҽр;
4) дҽлиллҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче
органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн.
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның күчермҽлҽре
куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге
китерелҽ.
5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткаларны һҽм
хаталарны тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн
түлҽнмҽгҽн акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарталар.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килүче кҿннҽн дҽ соңга
калмыйча мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язма формада һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең телҽге буенча электрон
формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү
максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында
мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽ һҽм муниципаль хезмҽт
күрсҽтү максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ башкарылырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында
мҽгълүмат күрсҽтелҽ.
5.9. Шикаять мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш түгел дип танылган
очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарка шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.10. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять
карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура
органнарына юллый
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Кушымта №1
(муниципаль берҽмлекнең
җирле үзидарҽ органы исеме)
_________________________________________________
_______________ (алга таба-гариза бирүче).
(фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт
мҽгълүматлары, яшҽү урыны буенча теркҽлү, телефон)
Муниципаль милеккҽ хосусыйлаштырылган торак биналарны кабул итү турында
гариза
Сездҽн муниципаль милеккҽ хосусыйлаштырылган торак биналарны кабул итүегезне
сорыйм, мҽйданы ___ кв.м.
Торак урын адресы: муниципаль район (шҽһҽ округы), торак
пункт____________________ур.________________ йорт _________
Гаризага түбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:
1) Гаилҽнең һҽр ҽгъзасының шҽхесен раслаучы документлар;
2) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн вҽкил эшли
икҽн);
3) Торак бинага милек хокукын раслаучы Документ (ҽгҽр милек күчемсез милекнең
бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн булса);
4) Яшҽү урыныннан белешмҽ;
5) Торак урынның техник паспорты күчермҽсе;
6) Азнакай муниципаль район Башкарма комитетның опека һҽм попечительлек бүлеге
рҿхсҽте (хосусыйлаштыруда балигъ булмаган балалар катнашкан очракта) торак бинаны
муниципаль милеккҽ түлҽүсез тапшыру турында рҿхсҽте
7) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ коммерция оешмасы тарафыннан бирелгҽн
очракта).
Сораган вакытта сканерлаган документларның оригиналларын бирүне вҽгъдҽ итҽм.

(дата)

(имза)

(ФИО)

Кушымта №2
Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге Башлыгына
__________________________
Техник хаталар тҿзҽтҥ турында
гариза
Муниципаль
хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
җибҽрелгҽн
хата
турында
хҽбҽр
итҽм,
______________________________________________________________________
(хезмҽт исеме)
Язылган:_________________________________________________________________________________
______________________________________________
Дҿрес мҽгълүмат:_______________________________________________
______________________________________________________________________
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне, җибҽрелгҽн техник
хатаны тҿзҽтеүгезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта мондый
карарны җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документны адреска җибҽрү юлы белҽн E-mail:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазьдҽ,
почта
аша
түбҽндҽге
адрес
буенча:________________________________________________________________.
Шҽхсҽн мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында шҽхси мҽгълүматларны
җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгҽртү), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
йогышсызландыру, блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук персональ мҽгълүматларны эшкҽртү
ҿчен кирҽкле бүтҽн гамҽллҽр кабул итүне дҽ кертеп) мин тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн
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автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул
итүне дҽ кертеп, раслыйм.
Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа түбҽнрҽк кертелгҽн
мҽгълүматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документларның күчермҽлҽре)
Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу
документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълүматлар бар.
Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча сораштыруда
катнашырга ризалык бирҽм:_______________________.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)

Кушымта
(белешмҽ ҿчен)

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ
тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары,
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты
Вазифасы

Телефон

Электрон адресы

Авыл җирлеге башлыгы
Башкарма комитет секретаре

8(85592) 36141
8(85592) 36141

Tshug.Azn@tatar.ru
Tshug.Azn@tatar.ru
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Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты карарына
7 нче кушымта
«04» февраль 2019 №5
Муниципаль милек реестрына керҽ торган муниципаль милекне арендага бирҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча
административ регламент
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – Регламент)
муниципаль милек реестрына (алга таба – муниципаль хезмҽт күрсҽтү) керүче муниципаль милекне
арендага бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-мҿрҽҗҽгать итүче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган
авыл җирле Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарфыннан күрсҽтелҽ.
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татар Шуган авылы, Совет урамы, 41в йорт.
Эш графигы:
дүшҽмбе – җомга: 8.00 - 17.00 сҽгатькҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм тҿшке аш ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ.
Белешмҽлҽр ҿчен телефон: 885592 36141.
Шҽхесне раслаучы документлар белҽн килү мҽҗбүри.
1.3.2. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль районның рҽсми
сайты адресы (алга таба – «Интернет» челтҽре): (http://www. aznakayevo.tatar.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һҽм эш
графигы турында мҽгълүмат бирелергҽ мҿмкин:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм
текстлы мҽгълүмат туплаган мҽгълүмат стендлары ярдҽмендҽ, гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен.
Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5,
2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларында (пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
мҽгълүматны үз эченҽ ала);
2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http://www.
aznakayevo.tatar.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi.
tatar.ru/);
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/
www.gosuslugi.ru/);
5) Башкарма комитетта:
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 күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Башкарма комитет белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен
Башкарма комитет биналарында мҽгълүмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү гамҽлгҽ ашырыла нигезендҽ:
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Россия Федерациясе Граждан кодексы 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба – РФ ГК) (Россия
Федерациясе законнары җыелмасы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.);
"Кҿндҽшлекне яклау турында «2006 елның 26 июлендҽге 135-ФЗ номерлы Федераль закон
(алга таба-135-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелмасы, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), 3434
ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында " 2003
елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ номерлы Федераль закон)
(РФ законнары җыелмасы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.));
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 2010 елның 27 июлендҽге
210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе
законнары җыелмасы, 02.08.2010, № 31, 4179 ст.);
«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 23 январендэ
38 нче номерлы карары белҽн кабул ителгҽн, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге Уставы ( алга таба –Устав) белҽн;
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 30 маенда 47
нче номерлы карары белҽн расланган, Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ ( алга таба-БК турынданигезлҽмҽ)
1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге – Татарстан Республикасы
муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округы) тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офисы)
ерактан торып эш урыны, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында " 2012 елның
22 декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру»;
техник хата-муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм документларга
кертелгҽн мҽгълүматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка, мҿһер,
грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), документлар нигезендҽ мҽгълүматлар кертелгҽн
документлардагы мҽгълүматлар туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка, басма, грамматик яки
арифметик хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза) нигезендҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның
2 ст 2 пункты). Гариза стандарт бланкта (1нче кушымта) тутырыла.
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына талҽплҽр исеме
2.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү исеме
2.2. Турыдан-туры муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче җирле үзидарҽ башкармабоеру органы исеме
2.3. Описание результатов
предоставления муниципальной услуги
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы,
шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽ катнашучы оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итү зарурлыгын исҽпкҽ
алып, туктатылу мҿмкинлеге Россия
Федерациясе законнары белҽн каралган
очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүне
туктатып тору срогы
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
законнар һҽм башка норматив хокукый
актлар, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан тапшырылырга тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр,
аларны алу ысуллары, шул исҽптҽн
электрон формада, аларны тапшыру
тҽртибе нигезендҽ кирҽкле
документларның тулы исемлеге

3

Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге

Хезмҽт кҥрсҽтҥне яки талҽпне
билгелҽҥче норматив акт

Муниципаль милек реестрына керҽ торган муниципаль милекне
арендага бирү
Башкарма комитет

РФ ЗК

Милек бирү турында карар яки карар;
Килешү
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар
Гариза теркҽлгҽннҽн соң 23 кҿннҽн 3 дҽ артык түгел.
Аукционны ҽзерлҽү һҽм үткҽрү буенча чаралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтү вакытында керми.
Бҽялҽү Башкарма комитет һҽм бҽйсез бҽялҽү арасында тҿзелгҽн
килешүлҽрдҽ билгелҽнгҽн срокларда гамҽлгҽ ашырыла һҽм муниципаль
хезмҽт күрсҽтү вакытына керми.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган

РФ ЗК

БК турында нигезлҽмҽ

1) гариза;
2) шҽхесне раслаучы документлар;
3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче
исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);
4) юридик затның оештыру документлары күчермҽлҽре;
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма
комитетка шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон
формасы Башкарма комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар гариза бирүче
тарафыннан кҽгазьдҽ түбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга
(җибҽрелде) мҿмкин:
шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн ышаныч кҽгазе нигезендҽ эшлҽүче
зат);
почта аша җибҽрү.
Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон
документ рҽвешендҽ, гомуми файдаланудагы мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрлҽре аша, шул исҽптҽн «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽре һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша да

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең вакыты административ процедураларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен минималь кирҽкле суммар сроктан чыгып билгелҽнгҽн.
Административ процедураларның озынлыгы эш кҿннҽрендҽ исҽплҽнҽ.
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2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ
органнары һҽм мҿрҽҗҽгать итүче
тҽкъдим итҽргҽ хокуклы башка
оешмалар карамагында булган һҽм
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
норматив хокукый актлар нигезендҽ
кирҽкле документларның тулы
исемлеге, шулай ук аларны алу
ысуллары, шул исҽптҽн электрон
формада, аларны тапшыру тҽртибе;
дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ органы
яисҽ ҽлеге документлар карамагында
булган оешма
2.7. Норматив хокукый актларда
каралган очракларда Килештерү хезмҽт
күрсҽтү ҿчен талҽп ителгҽн һҽм
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган
дҽүлҽт хакимияте органнары (җирле
үзидарҽ органнары) һҽм аларның
структур бүлекчҽлҽре Исемлеге
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
исемлеге

2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне
туктатып тору яки бирүдҽн баш тарту
ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге

тапшырылырга мҿмкин (җибҽрелде)
Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка килҽ:
1) булган (булган) күчемсез милек объектларына аерым затның
хокуклары турында бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ;
2) күчемсез милек объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн
хокуклары турында бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ;
3)ЕГРЮЛдан мҽгълүматлар яки ЕГРИП.
Гариза бирүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы документларны алу ысуллары
һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн.
Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм
башка оешмалар карамагында булган югарыда аталган документларны
талҽп итү тыела.
Мҿрҽҗҽгать итүче югарыда күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны үз эченҽ алган
документларны тапшырмау гариза бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту
ҿчен нигез булып тормый
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне килештерү талҽп ителми

1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру;
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында
күрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда теркҽлмҽгҽн
тҿзҽтүлҽр, аларның эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек бирми торган
җитди җҽрҽхҽтлҽр бар;
4) тиешле органга документлар тапшыру.
Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигез каралмаган.
Нигез баш тарту ҿчен:
1) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар тулы күлҽмдҽ
тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган гаризада һҽм (яки) документларда тулы
булмаган һҽм (яисҽ) дҿрес булмаган мҽгълүмат бар;
2) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар мҿрҽҗҽгать
итүченең сату үткҽрмичҽ аренда килешүе тҿзү хокукын расламыйлар;
3) соратып алына торган муниципаль милеккҽ карата Россия
Федерациясенең гамҽлдҽге законнары кысаларында ҿченче затларга
тапшыру турында Карар кабул ителде;
4) муниципаль бюджет яисҽ автоном учреждениедҽ муниципаль
милекнең арендалана торган объектына хуҗалык алып бару хокукы
муниципаль унитар предприятиесеннҽн оператив идарҽ итү хокукы яисҽ
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2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн
ҿчен алына торган дҽүлҽт пошлинасы
яки башка түлҽү алу тҽртибе, күлҽме
һҽм нигезлҽре
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽт
күрсҽтүлҽр ҿчен түлҽү алу тҽртибе,
күлҽме һҽм нигезлҽре, шул исҽптҽн
мондый түлҽү күлҽмен исҽплҽү
методикасы турында мҽгълүматны да
кертеп
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында сорау биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен алганда
чиратның максималь вакыты
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль
хезмҽт күрсҽтү турында соравын, шул
исҽптҽн электрон формада да теркҽү
вакыты
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ
торган биналарга, гариза бирүчелҽрне
кҿтү һҽм кабул итү урынына, шул
исҽптҽн ҽлеге объектларның
инвалидлар ҿчен үтемлелеген тҽэмин
итүгҽ, инвалидларны социаль яклау
турында Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ, мондый хезмҽтлҽр күрсҽтү
тҽртибе турында визуаль, текст һҽм

муниципаль унитар предприятиедҽн булу;
5) муниципаль милек реестрында соралган объектның булмавы;
6) соралган муниципаль милек Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше
законнары талҽплҽре нигезендҽ капиталь ремонт, реконструкциялҽнергҽ яки
сүтелергҽ тиеш;
7) муниципаль мҿлкҽт соратып алына торган максатларга муниципаль
берҽмлек мҿлкҽтен арендага бирү максатларына туры килми;
8) муниципаль күчемсез милек соратып алына торган эшчҽнлек тҿре
шҽһҽр тҿзелеше регламентларында билгелҽнгҽн ҽлеге мҿлкҽтне рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿрлҽренҽ туры килми;
9) муниципаль торак булмаган фонд объекты муниципаль милектҽн
читлҽштерелергҽ тиеш;
10) муниципаль торак булмаган фонд объекты муниципаль ихтыяҗлар
ҿчен кулланылырга тиеш.
11) гариза бирүче узган аукционның җиңүчесе булып тормый
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп ителми

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү-15 минуттан да
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алган очракта чиратта кҿтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш
Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ.
Электрон формада кергҽн Запрос ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ икенче ял
(бҽйрҽм) эш кҿненҽ теркҽлҽ
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм янгын сүндерү
системасы
белҽн
җиһазландырылган
биналарда,
документларны
рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмати стендлар белҽн
башкарыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз
керү мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы керү-бинага чыгу һҽм алар
чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм
мультимедиа мҽгълүматы гариза бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
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мультимедияле мҽгълүмат урнаштыру
һҽм рҽсмилҽштерүгҽ талҽплҽр
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
һҽркем ҿчен мҿмкин булуы һҽм
сыйфаты күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар
белҽн үзара хезмҽттҽшлеге һҽм аларның
дҽвамлылыгы, дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле
үзҽгендҽ Муниципаль хезмҽт алу
мҿмкинлеге, Дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле
үзҽгенең эш урыннарында, муниципаль
хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында
мҽгълүмат алу мҿмкинлеге, шул
исҽптҽн
мҽгълүмати-коммуникацион
технологиялҽр куллану белҽн дҽ

2.16. Электрон формада муниципаль
хезмҽт күрсҽтү үзенчҽлеклҽре

исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып,
урнаштырыла
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы
күрсҽткечлҽре булып тора:
Башкарма комитет бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашуы;
кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган биналар булу;
мҽгълүмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге мҽгълүмат
ресурсларында, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы
мҽгълүмат булу;
башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт күрсҽтүгҽ
комачаулаучы киртҽлҽрне җиңеп чыгарга ярдҽм күрсҽтү.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты булмау белҽн характерлана:
мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм бирү чиратлары;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гариза
бирүчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ һҽм муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи
затның һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең бер тапкыр үзара хезмҽттҽшлеге күздҽ
тотыла. Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ
(Алга таба – КФҮ) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, КФҮнең ерак
урнашкан эш урыннарында консультация бирүне, документлар кабул итүне
һҽм бирүне КФҮ белгече башкара.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан сайтта, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең
бердҽм порталында, КФҮлҽрдҽ алырга мҿмкин
Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе турында
консультацияне Интернет аша яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза
электрон формада бирү каралган булса, гариза Татарстан Республикасы
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша бирелҽ (http://uslugi.
tatar.ru/) яки дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталы (http:/ www.gosuslugi.ru/)
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ процедураларны
башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ процедураларны
башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү;
2) гариза кабул итү һҽм теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽр
Формалаштыру һҽм җибҽрү;
4) мҿлкҽтне арендага бирү турында карар чыгару;
5) бҽйсез бҽялҽү үткҽрү;
6) аукцион үткҽрү ҿчен документлар җибҽрү;
7) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
8) килешү тҿзү һҽм гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү.
3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү.
3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультация алу ҿчен
Башкарма комитетка шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
Башкарма комитет белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тҽкъдим ителгҽн документлар һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча да консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк
булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар составы буенча консультациялҽр, тапшырыла
торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр алу рҿхсҽт.
3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче үзенҽ ышанып тапшырылган зат яки КФҮ аша шҽхсҽн, КФҮнең
читтҽн торып эш урыны муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында язмача гариза тапшыра һҽм ҽлеге
регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны Башкарма комитетка тапшыра.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гариза электрон формада Башкарма комитетка
электрон почта яки Интернет аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн гаризаны теркҽү
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
3.3.2.
Башкарма
комитет белгече, гаризалар кабул итүне алып баручы:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;
тикшерү вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итү (очракта гамҽллҽр буенча ышаныч кҽгазе);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын тикшерү;
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерү
(документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда буйсынучылар,
дҽгъвалар, сызган сүзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтүлҽр булмау).
Искҽрмҽлҽр булмаган очракта Башкарма комитет белгече түбҽндҽгелҽрне тормышка ашыра:
гаризаларны махсус журналда кабул итү һҽм теркҽү;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен тапшыру, керҽ торган
номерга бирелгҽн документларны кабул итү датасы, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне үтҽү датасы һҽм
вакыты турында тамга белҽн;
Авыл җирлеге башлыгына карау ҿчен гариза җибҽрү.

120
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет
белгече, документларны кабул итүне алып баручы мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны теркҽү ҿчен
каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлату белҽн документлар кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:
гаризалар һҽм документлар кабул итү 15 минут эчендҽ;
гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽү.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына карауга юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн
һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирүчегҽ кире кайтарылган документлар.
3.3.3. Авыл җирлеге башлыгы гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм гаризаны
Башкарма комитетка җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар
Формалаштыру һҽм җибҽрү
3.4.1. Башкарма комитет белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итү турында запрослар җибҽрҽ:
1) Булган (үлгҽн) күчемсез милек объектларына аерым затның хокуклары турында бердҽм
дҽүлҽт күчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ;
2) Күчемсез милек объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары турында
бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ;
3) ЕГРЮЛдан яки ЕГРИПтан мҽгълүматлар.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар.
3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҽгълүмат белҽн тҽэмин
итүчелҽр белгечлҽре соратып алына торган документлар (мҽгълүмат) тапшыралар яисҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмавы турында
хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ).
Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре тарафыннан җибҽрелҽ торган документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмаска тиеш;
башка тҽэмин итүчелҽр буенча-ведомствоара запрослар кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн
эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара запроска җавап ҽзерлҽүнең һҽм җибҽрүнең башка сроклары федераль
законнар, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ
кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса,
документ һҽм мҽгълүмат бирҽ торган органга яки оешмага мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн алып биш
кҿн эчендҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълүматлар) яки Башкарма комитетка
җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерү.
3.5. Аукцион (конкурс) үткҽрмичҽ яки аукцион үткҽрү белҽн милекне арендага бирү
турында карар чыгару (конкурс).
3.5.1. Башкарма комитет белгече кергҽн мҽгълүматлар нигезендҽ:
Ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерү.
Баш тарту ҿчен нигез булган очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында хат
проектын ҽзерли (алга таба – баш тарту турында хат).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булмаган очракта:
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билгели булу яки булмау нигез каралган ст 17.135-ФЗ номерлы Федераль законның 53 ст. 1
һҽм 4 п.;
аукцион (конкурс) үткҽрмичҽ яки аукцион (конкурс) үткҽрмичҽ мҿлкҽт бирү турында карар
проектын ҽзерли);
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерү процедурасын гамҽлгҽ ашыра һҽм документ проектын
авыл җирлеге башлыгына имза салуга җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар бер кҿн эчендҽ, сорауларга җаваплар
кергҽн вакыттан бирле гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына имза салуга юнҽлдерелгҽн документ
проекты.
3.5.2. Авыл җирлеге башлыгы аукцион (конкурс) үткҽрү белҽн арендага бирүдҽн баш тарту
яки аны бирүдҽн баш тарту турында хат яза һҽм Башкарма комитет белгеченҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң
бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына имза салуга юнҽлдерелгҽн
проектлар.
3.5.3. Башкарма комитет белгече баш тарту яки күрсҽтмҽү турында хат яза һҽм кабул
ителгҽн карар турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хҽбҽр итҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар кабул ителгҽн очракта почта
җибҽрүдҽн баш тарту турында хат җибҽрҽ.
Аукцион (конкурс) үткҽрмичҽ мҿлкҽт бирү турында карар кабул ителгҽн очракта гариза
бирүчегҽ күрсҽтмҽ бирҽ.
Аукцион (конкурс) үткҽрү белҽн мҿлкҽт бирү турында Карар кабул ителгҽн очракта 3.6
пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра. ҽлеге Регламентта.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар тҽмамланганнан
соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүченең белдерүе яки хат җибҽрү баш тарту
турында.
3.6.Аукцион үткҽрү белҽн мҿлкҽт бирү ҿчен документ рҽсмилҽштерү
3.6.1. Башкарма комитет белгече милек бирү турында карар кабул итеп, ҽ арендага аукцион
(конкурс) үткҽрү юлы белҽн бҽйсез бҽя бирүче аша мҿлкҽт арендасын бҽялҽү бҽясен гамҽлгҽ
ашыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедуралар тҽмамланганнан
соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бҽйсез бҽя бирүчегҽ җибҽрелгҽн документлар.
3.6.2. Бҽйсез бҽялҽүче муниципаль милекне арендалау хокукын бҽялҽүне башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар Башкарма комитет һҽм бҽйсез бҽялҽү
арасында тҿзелгҽн шартнамҽлҽрдҽ билгелҽнгҽн срокларда гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бҽялҽү турында Башкарма комитетка җибҽрелгҽн хисап.
3.7. Аукцион үткҽрү ҿчен документлар җибҽрү
3.7.1. Башкарма комитет белгече түбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
- бҽялҽү эшчҽнлеге турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ тҿзелгҽн бҽйсез
бҽялҽүченең исҽп-хисабы, аренда түлҽвенең башлангыч бҽясен, бҽясе турында тҽкъдимнҽр бирү
формасы буенча ачык аукцион уздырган вакытта аларны күтҽрү («аукцион адымы») күлҽмен,
шулай ук задатканың күлҽмен билгели
- аукцион нҽтиҗҽлҽре буенча тҿзелҽ торган мҿлкҽтне арендалау килешүлҽренең мҿһим
шартларын билгели
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- Башкарма комитетның аренда бҽясен күтҽрү ҿчен аукцион оештыру һҽм үткҽрү турындагы
карары проектын ҽзерли.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң ҿч
эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитетның милек сату бҽясен арттыруга аукцион
оештыру һҽм үткҽрү турындагы күрсҽтмҽсе проекты.
3.7.2. Авыл җирлеге башлыгы документларга экспертиза үткҽрҽ һҽм бҽяне күтҽрүгҽ аукцион
оештыру һҽм үткҽрү турында карар проектын имзалый.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң бер
эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: бҽяне күтҽрүгҽ аукцион оештыру һҽм үткҽрү турында имзаланган
боерык проекты.
3.7.3. Башкарма комитет белгече бҽяне күтҽрү ҿчен аукцион оештыру һҽм үткҽрү турында
Карар кабул итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң бер
эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: бҽяне күтҽрүгҽ аукцион оештыру һҽм үткҽрү турында боерык.
3.8. Аукцион үткҽрү
3.8.1. Башкарма комитет белгече сатуларны оештыручыга аренда түлҽве бҽясен арттыруга
аукцион оештыру һҽм үткҽрү турында боерык җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң бер
эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: сатуларны оештыручыга аренда түлҽве бҽясен күтҽрүгҽ аукцион
оештыру һҽм үткҽрү турында боерык.
3.8.2. Сатуларны оештыручы аукционны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽү һҽм үткҽрү буенча
чаралар үткҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар законда билгелҽнгҽн срокта гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: аукцион.
3.8.3. Сатуларны оештыручы Башкарма комитетка бирҽ:
- аукцион үткҽрү турында хисап;
- аукцион алып бару аудиоязмасы;
- аукционда катнашу ҿчен гаризалар кабул итү журналы;
- аукцион үткҽрү турында хҽбҽрнамҽ нигезендҽ соратып алына торган документлар
теркҽлгҽн аукционда катнашу ҿчен гаризалар;
- аукционда катнашуга кергҽн гаризаларны карау һҽм аукционда катнашучылар тану
беркетмҽсе;
- һҽр лот буенча аукцион нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽлҽр;
-милек арендасы килешүе һҽм кабул итү-тапшыру актының җиңүчелҽр тарафыннан
имзаланган проектлары.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар аукцион уздырганнан соң ике эш кҿне
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитетка үткҽрелгҽн аукцион буенча бирелгҽн
документлар.
3.9. Мҿлкҽт арендалау шартнамҽсен, кабул итү-тапшыру актын тҿзү һҽм бирү
3.9.1 Башкарма комитет белгече битлҽрнең нумерациясен куя, милекне арендалау килешүе
проектын (алга таба – килешү) үтҽ, битлҽрнең санын күрсҽтҽ һҽм Башкарма комитетның мҿһере
һҽм шҽхси имзасы белҽн беркетҽ.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң бер
эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: ялган килешү проекты.
3.9.2. Авыл җирлеге башлыгы милекне кабул итү – тапшыру турында килешү һҽм акт
проектын имзалый.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң бер
эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган Килешү проекты һҽм милекне кабул итү – тапшыру
акты.
3.9.3. Башкарма комитет белгече яклар тарафыннан имзаланган килешүне "килешүлҽрне
теркҽү" журналында теркҽп бара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң бер
эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: теркҽлгҽн килешү.
3.9.4. Авыл җирлеге башлыгы сҽүдҽ җиңүчегҽ килешү буенча ике нҿсхҽ, Башкарма комитет
боерыкларының аренда түлҽве бҽясен күтҽрүгҽ аукцион оештыру һҽм үткҽрү турындагы
күрсҽтмҽлҽренең бер нҿсхҽсен бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура сатуларда җиңүче мҿрҽҗҽгать иткҽн
вакыттан алып 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: аренда түлҽве бҽясен арттыруга аукцион оештыру һҽм үткҽрү
турында бирелгҽн боерык.
3.10. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү
3.10.1. Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҮнең ерактан
урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
3.10.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты нигезендҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.10.3. КФҮдҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар ҽлеге
Регламентның 3.3-3.9 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
КФҮкҽ җибҽрелҽ.
3.11. Техник хаталарны тҿзҽтү.
3.11.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар
ачыкланган очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (кушымта № 2);
гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн
документ;
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар
Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза гариза
гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталы яисҽ күпфункцияле үзҽге аша
бирелҽ.
3.11.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтү турында
гариза кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны Башкарма комитетка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
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3.11.3. Башкарма комитет белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽрне кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.9 пунктында каралган
процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган
документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн үзе язып тапшыра яисҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
почта аша җибҽрелҽ (электрон почта аша) Башкарма комитетка техник хата булган
документның оригиналын алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан яки
телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту гариза
бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽү үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып тора:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм килештерү.
Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү;
3) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерү.
Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты еллык яки
еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерүлҽр
уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр
дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм авыл
җирлеге башлыгына карарлар кабул итү максатыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽ бирелҽ.
4.2. Авыл җирлеге башлыгы тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ
процедуралар тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен үтҽүгҽ агымдагы контроль гамҽлгҽ
ашырыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарҽ
органының структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында нигезлҽмҽлҽр белҽн
билгелҽнҽ.
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Авыл җирлеге башлыгы мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап
тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы.
Башкарма комитет белгече ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ
гамҽллҽрне вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла торган)
карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары
тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма комитет эшчҽнлеге
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Ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат
алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр
карап тикшерү мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының,
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять
белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитетка муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр
тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да мҿрҽҗҽгать итҽ
ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең соравын теркҽү вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актлары белҽн каралмаган
документларны яисҽ мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе;
4) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн каралган
документларны кабул итүдҽн баш тарту;
5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса, Муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту;
6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив
хокукый актлары белҽн каралмаган түлҽү муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
тоткарлау;
7) Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн
баш тартуы яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки тҽртибен
бозу;
9) ҽгҽр туктату нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса, Муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору;
5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада
бирелҽ.
Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре, Азнакай
муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып җибҽрелҽ ала
(http://www.aznakayevo.tatar.ru), Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр бердҽм
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порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы
(функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүе
вакытында кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн
шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш, ҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартуы яисҽ җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокны бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматны карап торырга тиеш:
1) хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять белдерелҽ торган
карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи затының исеме;
2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать итүченең
яшҽү урыны - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүченең урнашу урыны турында мҽгълүмат юридик затның, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган
очракта) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (адресы) ;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның
яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау)
турында белешмҽлҽр;
4) дҽлиллҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче
органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн.
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның күчермҽлҽре
куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткаларны һҽм хаталарны
тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн түлҽнмҽгҽн
акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарталар.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килүче кҿннҽн дҽ соңга
калмыйча мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язма формада һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең телҽге буенча электрон
формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү
максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында
мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽ һҽм муниципаль хезмҽт
күрсҽтү максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ башкарылырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында
мҽгълүмат күрсҽтелҽ.
5.9. Шикаять мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш түгел дип танылган
очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарка шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
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5.10. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча административ
хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау буенча
вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына
юллый
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Кушымта№1
(муниципаль берҽмлекнең
җирле үзидарҽ органы исеме)
___________________________________________________
_________________ (алга таба-гариза бирүче).
(тулы исеме, оештыру-хокукый форма, дҽүлҽт теркҽве
турында мҽгълүматлар)
Муниципаль милек реестрына керҽ торган муниципаль милекне арендага бирү турында
гариза
Муниципаль милек реестрына керҽ торган муниципаль милекне арендага бирүегезне
сорыйм.
Муниципаль милек урнашу урыны: муниципаль район, торак
пункт______________ур.____________ й. ______.
Гаризага түбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:
1) Шҽхесне раслаучы документлар;
2) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн вҽкил эшли
икҽн);
3) Юридик затның оештыру документлары күчермҽлҽре.
Сораган вакытта сканерланган документларның оригиналларын бирергҽ сүз бирҽм.

(дата)

(имза)

(ФИО)

Кушымта №2
Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге Башлыгына
__________________________
Техник хаталар тҿзҽтҥ турында
гариза
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ
җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм,
______________________________________________________________________
(хезмҽт исеме)
Язылган:_______________________________________________________________________
________________________________________________________
Дҿрес мҽгълүмат:_______________________________________________
______________________________________________________________________
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне,
җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтеүгезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта
мондый карарны җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документны адреска җибҽрү юлы белҽн E-mail:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазьдҽ,
почта
аша
түбҽндҽге
адрес
буенча:________________________________________________________________.
Шҽхсҽн мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында шҽхси
мҽгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгҽртү), куллану, тарату (шул
исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук
персональ мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле бүтҽн гамҽллҽр кабул итүне дҽ кертеп) мин
тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итүне дҽ кертеп, раслыйм.
Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа түбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълүматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар
(документларның күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ
туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълүматлар бар.
Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча
сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм:_______________________.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
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Кушымта
(белешмҽ ҿчен)

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ
тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары,
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты
Вазифасы

Телефон

Электрон адресы

Авыл җирлеге башлыгы
Башкарма комитет секретаре

8(85592) 36141
8(85592) 36141

Tshug.Azn@tatar.ru
Tshug.Azn@tatar.ru
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Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты карарына
8 нче кушымта
«04» февраль 2019 №5
Муниципаль милектҽ булган җирлҽрдҽ стационар булмаган сҽҥдҽ объектларын урнаштыру
турында шартнамҽ тҿзҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең аукцион уздырмыйча гына
гамҽлгҽ ашыру буенча
административ регламент
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) муниципаль милектҽ булган җирлҽрдҽ стационар булмаган сҽүдҽ объектларын аукцион
үткҽрмичҽ (алга таба – муниципаль хезмҽт күрсҽтү) урнаштыруга шартнамҽ тҿзү буенча
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: сҽүдҽ объектларын урнаштыру схемасын раслаганчы
тҿзү, реконструкциялҽү яки эксплуатациялҽү башланганчы стационар булмаган сҽүдҽ объектлары
хуҗалары(алга таба - мҿрҽҗҽгать итүче),
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар
Шуган авыл җирле Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарфыннан күрсҽтелҽ.
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татар Шуган авылы, Совет урамы, 41в йорт.
Эш графигы:
дүшҽмбе – җомга: 8.00 - 17.00 сҽгатькҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм тҿшке аш ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ.
Белешмҽлҽр ҿчен телефон: 885592 36141.
Шҽхесне раслаучы документлар белҽн килү мҽҗбүри.
1.3.2. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль районның рҽсми
сайты адресы (алга таба – «Интернет» челтҽре): (http://www. aznakayevo.tatar.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һҽм эш
графигы турында мҽгълүмат бирелергҽ мҿмкин:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм
текстлы мҽгълүмат туплаган мҽгълүмат стендлары ярдҽмендҽ, гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү
ҿчен.
Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларында (пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
мҽгълүматны үз эченҽ ала);
2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http://www.
aznakayevo.tatar.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi.
tatar.ru/);
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/
www.gosuslugi.ru/);
5) Башкарма комитетта:
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 күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Башкарма комитет
белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү
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ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълүмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, нигездҽ, түбҽндҽгечҽ гамҽлгҽ ашырыла:
Россия Федерациясенең 2001 елның 25 октябрендҽге 136-ФЗ номерлы Җир кодексы (алга
таба – РФ ҖК) (РФ законнары җыелмасы, 29.10.2001, № 44, 4147 ст.);
Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн 29.12.2004 ел №190-ФЗ (алга таба –
РФ ШрК) (РФ законнары җыелмасы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында " 2003
елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ номерлы Федераль
закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.);
«Россия Федерациясендҽ сҽүдҽ эшчҽнлеген дҽүлҽт җайга салуы нигезлҽре турында " 2009
елның 28 декабрендҽге 381-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-381-ФЗ номерлы Федераль
закон) (РФ законнары җыелмасы, 04.01.2010, № 1, 2 ст.);
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ
законнары җыелмасы, 02.08.2010, №31, 4179 ст.);
«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 13 августындагы 553
номерлы карары белҽн расланган Муниципаль милектҽ булган җирлҽрдҽ яки җир
кишҽрлеклҽрендҽ, шулай ук дҽүлҽт милке чиклҽнмҽгҽн җирлҽрдҽ яки җир кишҽрлеклҽрендҽ
стационар булмаган сҽүдҽ объектларын урнаштыру тҽртибе (алга таба - Тҽртип) (Татарстан
Республикасы законнары җыелмасы, 29.08.2016, № 16, 0447 ст.);
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 23
январендэ 38 нче номерлы карары белҽн кабул ителгҽн, Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Уставы ( алга таба –Устав) белҽн;
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 30 маенда
47 нче номерлы карары белҽн расланган, Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ ( алга таба-БК турынданигезлҽмҽ)
1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
стационар булмаган сҽүдҽ объекты-инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽренҽ тоташу
(технологик тоташтыру) булмауга карамастан, җир участогы белҽн ныклы бҽйлҽнмҽгҽн вакытлыча
корылма яки вакытлыча корылма, шул исҽптҽн күчмҽ корылма;
«ТР Электрон Хҿкүмҽте» - Татарстан Республикасы Электрон документлар ҽйлҽнеше
системасы, интернетта адрес: https://intra.tatar.ru.
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге – Татарстан
Республикасы муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округы) тҿзелгҽн дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге территориаль аерымланган структур
бүлекчҽсе (офисы) ерактан торып эш урыны, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен
раслау турында " 2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру»;
техник хата-муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документларга кертелгҽн мҽгълүматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽүгҽ китергҽн
хата (описка, мҿһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), документлар нигезендҽ
мҽгълүматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълүматлар туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка,
басма, грамматик яки арифметик хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза)
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ
Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт бланкта (1нче кушымта) тутырыла.
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына талҽплҽр исеме
2.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү исеме

Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге

Хезмҽт кҥрсҽтҥне яки талҽпне
билгелҽҥче норматив акт

Муниципаль милектҽ булган җирлҽрдҽ стационар булмаган сҽүдҽ объектларын Тҽртипнең 2.2.1, 2.2.2 пунктлары
аукцион уздырмыйча урнаштыру турында килешү тҿзү
Татарстан Республикасы Азнакаевского муниципаль районы Татар Шуган авыл БК турында нигезлҽмҽ
җирлеге Башкарма комитеты
1. Стационар булмаган сҽүдҽ объектларын урнаштыру турында килешү.
2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар
Гариза бирү кҿнен дҽ кертеп, 10 кҿн 4 эчендҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган

2.2. Турыдан-туры муниципаль хезмҽт күрсҽтүче
җирле үзидарҽ башкарма-боеру органы исеме
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽренең
тасвирламасы
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы, шул
исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
оешмада мҿрҽҗҽгать итү зарурлыгын исҽпкҽ алып,
туктатылу мҿмкинлеге Россия Федерациясе
законнары белҽн каралган очракта муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору срогы
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар
1) гариза (1нче кушымта);
һҽм башка норматив хокукый актлар, шулай ук
2) шҽхесне раслаучы документлар;
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылырга
3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн
тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен вҽкил эшли икҽн);
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр, аларны
4) стационар булмаган сҽүдҽ объектын урнаштыру ҿчен элек тҿзелгҽн килешү.
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада,
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма комитетта
аларны тапшыру тҽртибе нигезендҽ кирҽкле шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма
документларның тулы исемлеге
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар гариза бирүче тарафыннан
кҽгазьдҽ түбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелде) мҿмкин:
шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн ышаныч кҽгазе нигезендҽ эшлҽүче зат);
почта аша җибҽрү.
Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ,
гомуми файдаланудагы мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрлҽре аша, шул исҽптҽн
«Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша да тапшырылырга мҿмкин (җибҽрелергҽ)
2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары
Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка килҽ:
һҽм мҿрҽҗҽгать итүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы
1) күчемсез милек объектларына теркҽлгҽн хокуклар турында бердҽм дҽүлҽт
башка оешмалар карамагында булган һҽм күчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ;
4

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең вакыты административ процедураларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен минималь кирҽкле суммар сроктан чыгып билгелҽнгҽн. Административ
процедураларның озынлыгы эш кҿннҽрендҽ исҽплҽнҽ.
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муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен норматив
2) күчемсез милек объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары
хокукый
актлар
нигезендҽ
кирҽкле турында бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ;
документларның тулы исемлеге, шулай ук аларны
3) муниципаль хезмҽт алучы булып юридик зат булса, юридик затларның бердҽм
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ;
аларны тапшыру тҽртибе; дҽүлҽт органы, җирле
4) муниципаль хезмҽт алучы шҽхси эшмҽкҽр булса, индивидуаль эшкуарларның
үзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ;
карамагында булган оешма
5) элек тҿзелгҽн килешү буенча җир кишҽрлеген фактта файдалану буенча
бурычлар булу турында мҽгълүматлар.
Гариза бирүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы документларны алу ысуллары һҽм
тапшыру тҽртибе ҽлеге регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн.
Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм башка
оешмалар карамагында булган югарыда аталган документларны талҽп итү тыела.
Мҿрҽҗҽгать итүче югарыда күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны үз эченҽ алган
документларны тапшырмау гариза бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез
булып тормый
2.7. Норматив
хокукый
актларда
каралган
Килешү талҽп ителми
очракларда Килештерү хезмҽт күрсҽтү ҿчен талҽп
ителгҽн һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган дҽүлҽт
хакимияте органнары (җирле үзидарҽ органнары)
һҽм аларның структур бүлекчҽлҽре Исемлеге
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру;
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн
нигезлҽрнең тулы исемлеге
документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда теркҽлмҽгҽн тҿзҽтүлҽр,
аларның эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек бирми торган җитди җҽрҽхҽтлҽр бар;
4) тиешле органга документлар тапшыру
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору
Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигез каралмаган.
яки бирүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
Нигез баш тарту ҿчен:
исемлеге
1) дҿрес булмаган мҽгълүматлар булган гариза бирүче тарафыннан гариза бирү;
2) булу шартларын күрсҽтелгҽн пунктында 2.2.4, 2.2.5 тҽртибе;
3) Шартнамҽнең гамҽлдҽ булган чорында аренда түлҽве буенча бурычлар булу
(шул исҽптҽн пенялар), шулай ук стационар булмаган сҽүдҽ объектын урнаштыру
ҿчен җир кишҽрлеген Арендалауның элек тҿзелгҽн шартнамҽсе буенча җир Тҽртипнең 2.2.1, 2.2.2 пунктлары
кишҽрлеген фактта файдалану ҿчен түлҽү бурычы
2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ
торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка түлҽү алу
тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп ителми
һҽм мҽҗбүри булган хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен түлҽү

135
алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре, шул исҽптҽн
мондый түлҽү күлҽмен исҽплҽү методикасы
турында мҽгълүматны да кертеп
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау
Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү-15 минуттан да артмаска
биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен тиеш.
алганда чиратның максималь вакыты
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алган очракта чиратта кҿтүнең максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт
Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ.
күрсҽтү турында соравын, шул исҽптҽн электрон
Электрон формада кергҽн Запрос ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ икенче ял (бҽйрҽм) эш
формада да теркҽү вакыты
кҿненҽ теркҽлҽ
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм янгын сүндерү системасы Кагыйдҽлҽр
биналарга, гариза бирүчелҽрне кҿтү һҽм кабул итү белҽн җиһазландырылган биналарда, документларны рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле
урынына, шул исҽптҽн ҽлеге объектларның җиһазлар, мҽгълүмати стендлар белҽн башкарыла.
инвалидлар ҿчен үтемлелеген тҽэмин итүгҽ,
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү
инвалидларны социаль яклау турында Россия мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы керү-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт
Федерациясе законнары нигезендҽ, мондый итү).
хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа
һҽм мультимедияле мҽгълүмат урнаштыру һҽм мҽгълүматы гариза бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның
рҽсмилҽштерүгҽ талҽплҽр
чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең һҽркем ҿчен
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы күрсҽткечлҽре
мҿмкин булуы һҽм сыйфаты күрсҽткечлҽре, шул булып тора:
исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар
Башкарма комитет бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге
белҽн үзара хезмҽттҽшлеге һҽм аларның зонасында урнашуы;
дҽвамлылыгы, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ Муниципаль ителҽ торган биналар булу;
хезмҽт алу мҿмкинлеге, Дҽүлҽт һҽм муниципаль
мҽгълүмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге мҽгълүмат ресурсларында,
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең эш дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт
урыннарында, муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
барышы турында мҽгълүмат алу мҿмкинлеге, шул
башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт күрсҽтүгҽ комачаулаучы
исҽптҽн
мҽгълүмати-коммуникацион киртҽлҽрне җиңеп чыгарга ярдҽм күрсҽтү.
технологиялҽр куллану белҽн дҽ
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты булмау белҽн характерлана:
мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм бирү чиратлары;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) карата шикаять;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирүчелҽргҽ
карата ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итүченең бер тапкыр үзара хезмҽттҽшлеге күздҽ тотыла.
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Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ (Алга таба
– КФҮ) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, КФҮнең ерак урнашкан эш урыннарында
консультация бирүне, документлар кабул итүне һҽм бирүне КФҮ белгече башкара.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан сайтта, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында,
КФҮлҽрдҽ алырга мҿмкин
2.16. Электрон формада муниципаль хезмҽт
Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе турында консультацияне
күрсҽтү үзенчҽлеклҽре
Интернет аша яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
Порталы аша алырга мҿмкин.
Электрон документ формасында муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза
«Интернет» мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрендҽ федераль адреслы Система
порталыннан, Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
порталыннан файдаланып бирелҽ (http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталы (http:/ www.gosuslugi.ru/)
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары,
аларны ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ
процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ
процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү;
2) гариза кабул итү һҽм теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽр
Формалаштыру һҽм җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
5) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү
3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү.
3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультация алу ҿчен
Башкарма комитетка шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ
хокуклы.
Башкарма комитет белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу
ҿчен тҽкъдим ителгҽн документлар һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча да консультациялҽр бирҽ һҽм
кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документлар составы, формасы буенча,
рҿхсҽт алу буенча консультациялҽр.
3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче үзенҽ ышанып тапшырылган зат яки КФҮ аша шҽхсҽн, КФҮнең
читтҽн торып эш урыны муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында язмача гариза тапшыра һҽм ҽлеге
регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны Башкарма комитетка тапшыра.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гариза электрон формада Башкарма комитетка
электрон почта яки Интернет аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн гаризаны теркҽү
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
3.3.2. Башкарма комитет белгече, гаризалар кабул итүне алып баручы:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;
тикшерү вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итү (очракта гамҽллҽр буенча ышаныч кҽгазе);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын тикшерү;
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерү
(документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда буйсынучылар,
дҽгъвалар, сызган сүзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтүлҽр булмау).
Искҽрмҽлҽр булмаган очракта Башкарма комитет белгече түбҽндҽгелҽрне тормышка
ашыра:
гаризаларны махсус журналда кабул итү һҽм теркҽү;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен тапшыру, керҽ торган
номерга бирелгҽн документларны кабул итү датасы, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне үтҽү датасы
һҽм вакыты турында тамга белҽн;
Авыл җирлеге башлыгына карау ҿчен гариза җибҽрү.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет
белгече, документларны кабул итүне алып баручы мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны теркҽү ҿчен
каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлату белҽн документлар кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:
гаризалар һҽм документлар кабул итү 15 минут эчендҽ;
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гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽү.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына карауга юнҽлдерелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирүчегҽ кире кайтарылган документлар.
3.3.3. Авыл җирлеге башлыгы гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм гаризаны
Башкарма комитетка җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар
Формалаштыру һҽм җибҽрү
3.4.1. Башкарма комитет белгече электрон формада ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша тҽкъдим итү турында запрослар җибҽрҽ:
1) муниципаль хезмҽт алучы юридик зат булса, юридик затларның бердҽм дҽүлҽт
реестрыннан ҿземтҽ;
2) муниципаль хезмҽт алучы шҽхси эшмҽкҽр булса, шҽхси эшмҽкҽрлҽрнең Бердҽм
дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ;
3) җир участогы турында кадастр ҿземтҽсе яки җир кишҽрлегенең кадастр паспорты;
4) җир кишҽрлеген Арендалауның элек тҿзелгҽн килешүе буенча түлҽү буенча бурыч
булу турында мҽгълүмат.
Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар.
3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҽгълүмат белҽн
тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре соратып алына торган документлар (мҽгълүмат) тапшыралар яисҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмавы турында
хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ).
Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре тарафыннан җибҽрелҽ торган документлар (белешмҽлҽр) буенча
ҿч эш кҿненнҽн дҽ артмаска тиеш;
башка тҽэмин итүчелҽр буенча-ведомствоара запрослар кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн
эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара запроска җавап ҽзерлҽүнең һҽм җибҽрүнең башка сроклары федераль
законнар, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар
нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн
билгелҽнмҽгҽн булса, документ һҽм мҽгълүмат бирҽ торган органга яки оешмага мҿрҽҗҽгать
кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн эчендҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълүматлар) яки Башкарма комитетка
җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерү.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Башкарма комитет белгече кергҽн мҽгълүматлар нигезендҽ:
Ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту
ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерү.
Баш тарту ҿчен нигез булган очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында
хат проектын ҽзерли (алга таба – баш тарту турында хат).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булмаган очракта Башкарма
комитет белгече:
тҽртипнең 2.4.2 пункты нигезендҽ түлҽү күлҽмен исҽплҽп чыгара;
муниципаль милектҽ булган җирлҽрдҽ стационар булмаган сҽүдҽ объектларын
урнаштыру һҽм куллану турында килешү проектын ҽзерли һҽм авыл җирлеге башлыгына имза
сала.
Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн вакыттан
алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: килешү проекты яки нигезле баш тарту проекты.
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3.5.2. Авыл җирлеге башлыгы килешү проектын имзалый яки нигезле кире кагу
проектын Башкарма комитет белгеченҽ җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешү яки мотивациялҽнгҽн кире кагу.
3.5.3. Башкарма комитет белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ телефон элемтҽсе, смс-хҽбҽрлҽр
яки электрон почта аша тиешле килешү тҿзү турында хҽбҽр итҽ һҽм аны килешүгҽ кул кую ҿчен
чакыра яки муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге Регламентның 3.5.2 – 3.5.3 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар
ҽлеге Регламентның 3.5.1 процедурасын тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽре
турында хҽбҽр итү.
3.6. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү
3.6.1. Мҿрҽҗҽгать итүче яки аның вҽкиле (килешү имзалау вҽкалҽтлҽрен раслаучы
документлар булганда) күрсҽтелгҽн вакытта Башкарма комитетка килҽ, килешү тексты белҽн
таныша, аны имзалый яки килешү тҿзүдҽн баш тарту турында Башкарма комитет белгеченҽ
хҽбҽр итҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: тҿзелгҽн килешү яки килешү тҿзүдҽн баш тарту турында
белдерү.
3.6.2. Башкарма комитет белгече килешү тҿзи, исҽп журналына язылу кертҽ, гариза
бирүчегҽ имзаланган килешү бирҽ.
Ҽлеге Регламентның 3.6.1 - 3.6.2 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар
мҿрҽҗҽгать итүче килгҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн Килешү.
3.7. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү
3.7.1. Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҮнең ерактан
урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты нигезендҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.7.3. КФҮТҼН муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар ҽлеге
Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
КФҮкҽ җибҽрелҽ.
3.8. Техник хаталарны тҿзҽтү.
3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар
ачыкланган очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (кушымта № 2);
гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн
документ;
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар
Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза
гариза гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта
аша), йҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталы яисҽ күпфункцияле
үзҽге аша бирелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.8.2. Башкарма комитет белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽрне кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.9 пунктында каралган
процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата
булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн үзе язып тапшыра яисҽ
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта аша җибҽрелҽ (электрон почта аша) Башкарма комитетка техник
хата булган документның оригиналын алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан яки
телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң ҿч кҿн
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту гариза
бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ органы вазыйфаи затларының
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽү үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып тора:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм
килештерү. Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү;
3) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен
тикшерү.
Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты еллык
яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин.
Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле
барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм авыл
җирлеге башлыгына карарлар кабул итү максатыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽ бирелҽ.
4.2. Авыл җирлеге башлыгы тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча
административ процедуралар тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен үтҽүгҽ агымдагы
контроль гамҽлгҽ ашырыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарҽ
органының структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында нигезлҽмҽлҽр белҽн
билгелҽнҽ.
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Авыл җирлеге башлыгы мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап
тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы.
Башкарма комитет белгече ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ
гамҽллҽрне вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла торган)
карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль
хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары
тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма комитет эшчҽнлеге
Ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы
мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне)
судка кадҽр карап тикшерү мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) шикаять белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитетка муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр
тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
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Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да мҿрҽҗҽгать итҽ
ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең соравын теркҽү вакытын
бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актлары белҽн каралмаган
документларны яисҽ мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе;
4) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн каралган
документларны кабул итүдҽн баш тарту;
5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту;
6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив
хокукый актлары белҽн каралмаган түлҽү муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
тоткарлау;
7) Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны
тҿзҽтүдҽн баш тартуы яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) ҽгҽр туктату нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору;
5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада
бирелҽ.
Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре,
Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып җибҽрелҽ ала
(http://www.aznakayevo.tatar.ru), Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы
(функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүе
вакытында кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн
шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш, ҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартуы яисҽ җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокны бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматны карап торырга тиеш:
1) хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять белдерелҽ торган
карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи затының исеме;
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2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать итүченең
яшҽү урыны - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүченең урнашу урыны турында мҽгълүмат юридик затның, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы
(булган очракта) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (адресы) ;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи
затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре
(гамҽл кылмау) турында белешмҽлҽр;
4) дҽлиллҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче
органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн.
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның
күчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган документлар
исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткаларны һҽм
хаталарны тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн
түлҽнмҽгҽн акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарталар.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килүче кҿннҽн дҽ соңга
калмыйча мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язма формада һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең телҽге буенча электрон
формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү
максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында
мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽ һҽм муниципаль
хезмҽт күрсҽтү максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ башкарылырга тиешле алга таба гамҽллҽр
турында мҽгълүмат күрсҽтелҽ.
5.9. Шикаять мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш түгел дип танылган
очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарка шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.10. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять
карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура
органнарына юллый.
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Кушымта №1
Гариза
Стационар булмаган сҽүдҽ объектларын урнаштыру схемасын күздҽ тоткан һҽм килҽсе
тасвирламасы булган стационар булмаган сҽүдҽ объектын урнаштыру хокукын бирүегезне
сорыйм:
Объктның урнашу урыны:
(җир кишҽрлегенең
кадастр номеры күрсҽтелҽ (ҽгҽр бар икҽн) яисҽ стационар булмаган сҽүдҽ объектларын
урнаштыру схемасы нигезендҽ ҽлеге объктның урнашу урыны чиклҽрен характерлы
нокталарның координатлары);
объктның урнашу урыны мҽйданы: ________________________ (стационар булмаган
сҽүдҽ объектларын урнаштыру схемасы нигезендҽ квадрат метрларда күрсҽтелҽ);
урнашу
урыны:
______________________________________________________
(стационар булмаган сҽүдҽ объектларын урнаштыру схемасына ярашлы рҽвештҽ адрес
күрсҽтелҽ).
Стационар булмаган сҽүдҽ объекты тҿре: ____________________________________
("сезонлы" яки "сезонлы булмаганын" күрсҽтергҽ).
Стационар булмаган сҽүдҽ объекты специализациясе: _____________________ (тиешле
муниципаль берҽмлекнең муниципаль хокукый актында билгелҽнгҽн талҽплҽрне исҽпкҽ алып
стационар булмаган сҽүдҽ объекты специализациясе күрсҽтелҽ. Стационар булмаган сҽүдҽ
объекты специализациясе стационар булмаган сҽүдҽ объектларын урнаштыруның расланган
схемасына каршы килҽ алмый).
Югарыда күрсҽтелгҽн стационар булмаган сҽүдҽ объектын урнаштыру хокукын бирүегезне
сорыйм ______________ (җирле үзидарҽ органының норматив хокукый актында каралган
сезон дҽвамлылыгы чиклҽрендҽ айларда яки шушы кҿннҽрдҽ күрсҽтелҽ, лҽкин 6 айдан да
артык түгел).
Гаризага түбҽндҽге документларны терким:
1) ___________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________.
Шҽхси мҽгълүматлар турында Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
гаризада күрсҽтелгҽн шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ ризалык бирҽм.
_______________
___________________________________________________________
(имза)

(мҿрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме и (булганда)

М.П.
___________________________________________________________
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Кушымта №2
муниципаль милектҽ булган җирлҽрдҽ
стационар булмаган сҽүдҽ объектларын
урнаштыру һҽм куллану турында шартнамҽ
тҿзү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү
буенча
административ регламентка

Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге Башлыгына
__________________________

Техник хаталар тҿзҽтҥ турында
Гариза
Муниципаль
хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
җибҽрелгҽн
хата
турында
хҽбҽр
итҽм,
______________________________________________________________________
(хезмҽт исеме)
Язылган:____________________________________________________________________________________
___________________________________________
Дҿрес мҽгълүмат:_______________________________________________
______________________________________________________________________
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне, җибҽрелгҽн техник
хатаны тҿзҽтеүгезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта мондый
карарны җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документны адреска җибҽрү юлы белҽн E-mail:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазьдҽ,
почта
аша
түбҽндҽге
адрес
буенча:________________________________________________________________.
Шҽхсҽн мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында шҽхси мҽгълүматларны
җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгҽртү), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
йогышсызландыру, блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук персональ мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен
кирҽкле бүтҽн гамҽллҽр кабул итүне дҽ кертеп) мин тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итүне
дҽ кертеп, раслыйм.
Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа түбҽнрҽк кертелгҽн
мҽгълүматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документларның күчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ
һҽм анда дҿрес мҽгълүматлар бар.
Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча сораштыруда
катнашырга ризалык бирҽм:_______________________.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)

Кушымта
(белешмҽ ҿчен)
муниципаль милектҽ булган җирлҽрдҽ
стационар булмаган сҽүдҽ объектларын
урнаштыру һҽм куллану турында шартнамҽ тҿзү
буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү
административ регламентка

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ
тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары,
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты
Вазифасы

Телефон

Электрон адресы

Авыл җирлеге башлыгы
Башкарма комитет секретаре

8(85592) 36141
8(85592) 36141

Tshug.Azn@tatar.ru
Tshug.Azn@tatar.ru
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Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты карарына
9 нчы кушымта
«04» февраль 2019 №5

Муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ тулысынча яисҽ ҿлешчҽ җирле ҽһҽмияттҽге юллар буйлап
уза торган маршрутлар буенча авыр йҿк, эре габаритлы йҿк ташуга
рҿхсҽт бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча
административ регламент
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ җирле ҽһҽмияттҽге юллар буенча тулысынча яки
ҿлешчҽ уза торган маршрутлар буенча зур габаритлы йҿклҽрне автомобиль йҿртүгҽ рҿхсҽт бирү
буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен билгели(алга таба – муниципаль
хезмҽт күрсҽтү).
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-мҿрҽҗҽгать итүче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган
авыл җирле Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарфыннан күрсҽтелҽ.
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татар Шуган авылы, Совет урамы, 41в йорт.
Эш графигы:
дүшҽмбе – җомга: 8.00 - 17.00 сҽгатькҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм тҿшке аш ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ.
Белешмҽлҽр ҿчен телефон: 885592 36141.
Шҽхесне раслаучы документлар белҽн килү мҽҗбүри.
1.3.2. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль районның рҽсми
сайты адресы (алга таба – «Интернет» челтҽре): (http://www. aznakayevo.tatar.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һҽм эш
графигы турында мҽгълүмат бирелергҽ мҿмкин:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм
текстлы мҽгълүмат туплаган мҽгълүмат стендлары ярдҽмендҽ, гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен.
Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларында (пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
мҽгълүматны үз эченҽ ала);
2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http://www.
aznakayevo.tatar.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi.
tatar.ru/);
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/
www.gosuslugi.ru/);
5) Башкарма комитетта:
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 күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Башкарма комитет белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен
Башкарма комитет биналарында мҽгълүмати стендларда урнаштырыла.
1.4. . Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, нигездҽ, түбҽндҽгечҽ гамҽлгҽ ашырыла:
Россия Федерациясе Салым кодексы (икенче ҿлеш) 5.08.2000 №117-ФЗ (алга таба-РФ НК)
(РФ законнары җыелмасы, 07.08.2000, № 32, 3340 ст.);
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«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ
оештыруның гомуми принциплары турында "
2003 елның 6 октябрендҽге 131 - ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131 - ФЗ номерлы
Федераль закон) (РФ законнары җыелмасы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.));
"Россия Федерациясендҽ автомобиль юллары һҽм юл эшчҽнлеге турында һҽм Россия
Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү хакында «2007 елның 8 ноябрендҽге 257ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 257-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе
законнары җыелмасы, 12.11.2007, №46, 5553 ст.));
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 2010 елның 27 июлендҽге
210 - ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210 - ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары
җыелмасы, 02.08.2010, №31, 4179 ст.);
"Автомобиль транспортында йҿк ташу кагыйдҽлҽрен раслау турында «2011 елның 15
апрелендҽге 272 номерлы Россия Федерациясе Хҿкүмҽте карары (алга таба – 272 номерлы карар)
(РФ законнары җыелмасы, 25.04.2011, №17, 2407 ст.);
«Авыр йҿк ташучы һҽм (яки) зур габаритлы йҿк ташучы автомобиль юллары буйлап хҽрҽкҽт
итүгҽ махсус рҿхсҽт бирү тҽртибен раслау турында " 24.07.2012 ел, №258 Транспорт министрлыгы
боерыгы (алга таба - тҽртип) (Российская газета, №265, 16.11.2012);
«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 23
январендэ 38 нче номерлы карары белҽн кабул ителгҽн, Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Уставы ( алга таба –Устав) белҽн;
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 30 маенда
47 нче номерлы карары белҽн расланган, Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ ( алга таба-БК турынданигезлҽмҽ)
1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
авыр йҿк –йҿк яки йҿксез булган транспорт чарасының массасы, 272 нче карарда китерелгҽн
параметрлардан артса;
эре габарит һҽм авыр йҿк машиналары категориясе-Инструкциядҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
билгелҽнҽ торган, йҿк массасына һҽм күлҽмнҽренҽ карап тҿркем:
1 нче категория - йҿк яки йҿксез һҽм (яки) осая күплеге һҽр күченҽ, шулай ук биеклектҽге
габаритлар, Киңлеге яки озынлыгы буенча 272 нче карарында билгелҽнгҽн кыйммҽтлҽрдҽн артып
китҽ, лҽкин 2 нче категориягҽ керми;
2 нче категория - транспорт чарасы, аның авырлыгы параметрлары 272 нче карарында
китерелгҽн күлҽмнҽргҽ йҿк белҽн яки йҿксез туры килҽ;
зур габаритлы йҿк - транспорт чарасы, аның йҿклҽре яки биеклектҽге йҿксез, Киңлеге яки
озынлыгы 272 нче карарында билгелҽнгҽн зурлыкларның берсе генҽ булса да артып китҽ;
йҿк ташучы (йҿк ташучы) - эре габарит яки авыр йҿк ташучы юридик яки физик зат. Аларга
милек формасына һҽм ведомствога карамыйча, Россия Федерациясе гражданнары, гражданлыгы
булмаган затлар, шулай ук халыкара оешмалар, чит ил юридик затлары һҽм тиешле лицензиясе һҽм
сертификациялҽнгҽн күчмҽ составка ия гражданнар булырга мҿмкин;
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге – Татарстан Республикасы
муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округы) тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офисы)
ерактан торып эш урыны, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында " 2012
елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру»;
техник хата-муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм документларга
кертелгҽн мҽгълүматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка,
мҿһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), документлар нигезендҽ мҽгълүматлар
кертелгҽн документлардагы мҽгълүматлар туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка, басма, грамматик
яки арифметик хата).
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Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт
күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза)
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ
Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт бланкта (1нче кушымта) тутырыла.
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартының исеме
2.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү исеме
2.2. Турыдан-туры муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче җирле үзидарҽ башкарма-боеру
органы исеме
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽлҽренең тасвирламасы
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы,
шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү
зарурлыгын исҽпкҽ алып, туктатылу
мҿмкинлеге Россия Федерациясе
законнары белҽн каралган очракта
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып
тору срогы
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
законнар һҽм башка норматив хокукый
актлар, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан тапшырылырга тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр,
аларны алу ысуллары, шул исҽптҽн
электрон формада, аларны тапшыру
тҽртибе нигезендҽ кирҽкле
документларның тулы исемлеге

5

Стандартның эчтҽлеге
Муниципаль берҽмлек чиклҽрендҽ тулысынча яки ҿлешчҽ җирле ҽһҽмияттҽге
юллар буенча уза торган маршрутлар буенча авыр йҿклҽрне, зур габаритлы
йҿклҽрне автомобиль йҿртү ҿчен рҿхсҽт бирү
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл
җирлеге Башкарма комитеты

Муниципаль хезмҽт яисҽ
талҽпне билгелҽҥче норматив
акт
Федераль закон
№257-ФЗ;
Тҽртип
БК турында нигезлҽмҽ

Гомуми файдалану юллары буенча зур габаритлы һҽм (яки) авыр йҿк ташуга Федераль закон
рҿхсҽт (2 нче кушымта);
№257-ФЗ;
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында хат
Тҽртип
Гариза бирү кҿнен дҽ кертеп, 11 кҿн 5 эчендҽ.,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган

1) гариза;
Тҽртипнең 8,9 пунктлары
2) шҽхесне раслаучы документлар;
3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн
вҽкил эшли икҽн);
4) транспорт чарасы документлары күчермҽсе (транспорт чарасы паспорты
яки транспорт чарасын теркҽү турында таныклык), аннан файдаланып авыр йҿк
һҽм (яки) зур габаритлы йҿклҽрне ташу планлаштырыла;
5) транспорт чарасы схемасы (Автопоезд), аннан файдаланып, авыр йҿк
ташучы һҽм (яки) зур габаритлы йҿклҽрне, мондый йҿкне урнаштыру сурҽте
белҽн ташу планлаштырыла (3 нче кушымта). Транспорт чарасы схемасында
транспорт чарасы, анда күчҽр һҽм тҽгҽрмҽч саны, усак һҽм тҽгҽрмҽчлҽрнең үзара
урнашуы, күчешлҽр буенча йҿклҽнешне бүлү һҽм күчеш озынлыгы буенча тигез
булмаган бүленеш очрагында - аерым тҽгҽрмҽчлҽргҽ бүлү сурҽтлҽнҽ;
6) транспорт хҽлендҽ игълан ителгҽн йҿк ташуга карата техник талҽплҽр

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең вакыты административ процедураларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен минималь кирҽкле суммар сроктан чыгып билгелҽнгҽн. Административ
процедураларның озынлыгы эш кҿннҽрендҽ исҽплҽнҽ.
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турында мҽгълүматлар.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма
комитетта шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон
формасы Башкарма комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар гариза бирүче
тарафыннан кҽгазьдҽ түбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга
(җибҽрелде) мҿмкин:
шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн ышаныч кҽгазе нигезендҽ эшлҽүче
зат);
почта аша җибҽрү.
Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон документ
рҽвешендҽ, гомуми файдаланудагы мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрлҽре аша,
шул исҽптҽн «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре һҽм дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша да тапшырылырга мҿмкин
(җибҽрелҽ)
Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка килҽ:
Дҽүлҽт пошлинасын түлҽү турында белешмҽлҽр.
Гариза бирүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы документларны алу ысуллары һҽм
тапшыру тҽртибе ҽлеге регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн.
Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм башка
оешмалар карамагында булган югарыда аталган документларны талҽп итү тыела.
Мҿрҽҗҽгать итүче югарыда күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны үз эченҽ алган
документларны тапшырмау гариза бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен
нигез булып тормый

2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ
органнары һҽм мҿрҽҗҽгать итүче тҽкъдим
итҽргҽ хокуклы башка оешмалар
карамагында булган һҽм муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның
тулы исемлеге, шулай ук аларны алу
ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада,
аларны тапшыру тҽртибе; дҽүлҽт органы,
җирле үзидарҽ органы яисҽ ҽлеге
документлар карамагында булган оешма
2.7. Норматив хокукый актларда каралган
Маршрут уза торган юллар хуҗалары белҽн
очракларда Килештерү хезмҽт күрсҽтү ҿчен
талҽп ителгҽн һҽм муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче орган тарафыннан гамҽлгҽ
ашырыла торган дҽүлҽт хакимияте
органнары (җирле үзидарҽ органнары) һҽм
аларның структур бүлекчҽлҽре Исемлеге
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
1) Документларны тиешенчҽ тапшырмау;
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
күрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда теркҽлмҽгҽн
тҿзҽтүлҽр, аларның эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек бирми торган җитди
җҽрҽхҽтлҽр бар;
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2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне
туктатып тору яки бирүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽрнең тулы исемлеге

4) тиешле органга документлар тапшыру
Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигез каралмаган.
п.40 Порядка
Нигез баш тарту ҿчен:
1) вҽкалҽтле орган билгелҽнгҽн маршрут буенча махсус рҿхсҽтлҽр бирергҽ
хокуклы түгел;
2) гаризада һҽм документларда бирелгҽн мҽгълүматлар транспорт чарасы һҽм
йҿкнең техник характеристикаларына, шулай ук авыр йҿк һҽм (яки) зур габаритлы
йҿклҽрне ташуның игълан ителгҽн мҿмкинлеген гамҽлгҽ ашыруның техник
мҿмкинлеклҽренҽ туры килми;
3) арзанлы йҿк ташу турында билгелҽнгҽн талҽплҽр үтҽлми;
4) маршрутны килештерү вакытында автомобиль юлының, ясалма
корылманың яки инженерлык коммуникациялҽренең техник торышына, шулай ук
юл хҽрҽкҽте иминлеге талҽплҽренҽ бҽйле рҽвештҽ, күрсҽтелгҽн маршрут буенча
транспорт чарасы белҽн йҿртүнең мҿмкин булмавы билгелҽнгҽн;
5) мҿрҽҗҽгать итүченең ризалыгы юк:
тҽртипнең 26 пункты нигезендҽ автомобиль юлының техник торышына бҽя
бирү;
автомобиль юлының техник торышын үткҽрелгҽн бҽялҽү нигезендҽ һҽм
законда билгелҽнгҽн очракларда автомобиль юлын кисеп үтүче корылмаларны
һҽм инженерлык коммуникациялҽрен тҿзеклҽндерү буенча махсус чаралар кабул
итү;
автомобиль юлларын ныгыту яисҽ автомобиль юлының техник торышын
бҽялҽү нигезендҽ билгелҽнгҽн һҽм законда билгелҽнгҽн очракларда автомобиль
юлларын яисҽ аларның участокларын тҿзеклҽндерү буенча махсус чаралар күрү;
6) мҿрҽҗҽгать итүче автомобиль юлларының техник торышын бҽялҽү,
аларны ныгыту ҿчен, ҽгҽр мондый эшлҽр гариза бирүче белҽн килешү буенча
башкарылган булса, түлҽмҽде;
7) мҿрҽҗҽгать итүче автомобиль юлларын, аларның участокларын, шулай ук
автомобиль
юлын
кисеп
үтүче
корылмаларны
һҽм
инженерлык
коммуникациялҽрен тҿзеклҽндерү буенча махсус чаралар күрү ҿчен түлҽмҽде,
ҽгҽр мондый эшлҽр гариза бирүче белҽн килешү буенча башкарылган булса;
8) мҿрҽҗҽгать итүче авыр йҿк ташучы автомобиль юлларына китерҽ торган
зыянны каплау хисабына акча кертмҽде;
9) мҿрҽҗҽгать итүче махсус рҿхсҽт биргҽн (Халыкара авыр йҿк ташудан һҽм
(яки) эре габаритлы йҿклҽрдҽн тыш) ҿчен дҽүлҽт пошлинасы түлҽмҽде <*>;------------------------------<*> Россия Федерациясе Салым кодексының 333.33 статьясындагы 1
пунктының 111 пунктчасы (икенче ҿлеш) 2000 елның 5 августындагы 117-ФЗ
номерлы.
10) гариза оригиналы һҽм транспорт чарасының теркҽлү документлары
бирелгҽн вакытка Автопоезд схемасының булмавы, ҽгҽр гариза һҽм документлар,
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факсимиль элемтҽ кулланып, вҽкалҽтле органга юлланган булса;
11) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар тулы күлҽмдҽ
тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган гаризада һҽм (яки) документларда тулы
булмаган һҽм (яки) дҿрес булмаган мҽгълүмат бар.
2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен
Дҽүлҽт пошлинасы күлҽме:
333.33. ст. 1 п. 111 пунктча НК РФ
алына торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка
транспорт чарасын йҿртүне гамҽлгҽ ашыручы автомобиль юлы буенча (икенче ҿлеш)
түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
хҽрҽкҽт итүгҽ махсус рҿхсҽт биргҽн ҿчен (халыкара автомобиль йҿртүне гамҽлгҽ
ашыручы транспорт чарасыннан тыш)):
куркыныч йҿк-1300 сум;
авыр йҿк һҽм (яки) зур габаритлы йҿк-1 600 сум
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча бирелгҽн документка
үзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта, орган һҽм (яки) вазыйфаи зат гаебе белҽн
җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтүгҽ юнҽлдерелгҽн документ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
түлҽү алынмый
210-ФЗ номерлы Федераль законның 8
статьясы
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽт
күрсҽтүлҽр ҿчен түлҽү алу тҽртибе, күлҽме
һҽм нигезлҽре, шул исҽптҽн мондый түлҽү
күлҽмен исҽплҽү методикасы турында
мҽгълүматны да кертеп
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
сорау биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽлҽрен алганда чиратның максималь
вакыты
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль
хезмҽт күрсҽтү турында соравын, шул
исҽптҽн электрон формада да теркҽү
вакыты
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган
биналарга, гариза бирүчелҽрне кҿтү һҽм
кабул итү урынына, шул исҽптҽн ҽлеге
объектларның инвалидлар ҿчен
үтемлелеген тҽэмин итүгҽ, инвалидларны
социаль яклау турында Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ, мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе турында
визуаль, текст һҽм мультимедияле

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп ителми

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү-15 минуттан да
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алган очракта чиратта кҿтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш
Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ.
Электрон формада кергҽн Запрос ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ икенче ял (бҽйрҽм) эш
кҿненҽ теркҽлҽ
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм янгын сүндерү системасы
белҽн җиһазландырылган биналарда, документларны рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле
җиһазлар, мҽгълүмати стендлар белҽн башкарыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы керү-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт
итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм
мультимедиа мҽгълүматы гариза бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла
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мҽгълүмат урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерүгҽ
талҽплҽр
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
һҽркем ҿчен мҿмкин булуы һҽм сыйфаты
күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать
итүченең вазыйфаи затлар белҽн үзара
хезмҽттҽшлеге һҽм аларның дҽвамлылыгы,
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең
күпфункцияле
үзҽгендҽ
Муниципаль хезмҽт алу мҿмкинлеге,
Дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең эш
урыннарында,
муниципаль
хезмҽт
күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат
алу мҿмкинлеге, шул исҽптҽн мҽгълүматикоммуникацион технологиялҽр куллану
белҽн дҽ

2.16. Электрон формада муниципаль
хезмҽт күрсҽтү үзенчҽлеклҽре

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы
күрсҽткечлҽре булып тора:
Башкарма комитет бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашуы;
кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар
кабул ителҽ торган биналар булу;
мҽгълүмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге мҽгълүмат ресурсларында,
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт күрсҽтүгҽ комачаулаучы
киртҽлҽрне җиңеп чыгарга ярдҽм күрсҽтү.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты булмау белҽн характерлана:
мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм бирү чиратлары;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) карата шикаять;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гариза
бирүчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итүченең бер тапкыр үзара хезмҽттҽшлеге күздҽ тотыла.
Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ (Алга
таба – КФҮ) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, КФҮнең ерак урнашкан эш
урыннарында консультация бирүне, документлар кабул итүне һҽм бирүне КФҮ
белгече башкара.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан сайтта, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм
порталында, КФҮлҽрдҽ алырга мҿмкин
Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе турында
консультацияне Интернет аша яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза электрон
формада бирү каралган булса, гариза Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша бирелҽ (http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталы (http:/ www.gosuslugi.ru/)
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны
ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ
процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ
процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү;
2) гариза кабул итү һҽм теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽр
Формалаштыру һҽм җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
5) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү
3.2. Оказание консультаций заявителю
3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү.
3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультация алу ҿчен
Башкарма комитетка шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ
хокуклы.
Башкарма комитет белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу
ҿчен тҽкъдим ителгҽн документлар һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча да консультациялҽр бирҽ һҽм
кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документлар составы, формасы буенча,
рҿхсҽт алу буенча консультациялҽр.
3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче үзенҽ ышанып тапшырылган зат яки КФҮ аша шҽхсҽн, КФҮнең
читтҽн торып эш урыны муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында язмача гариза тапшыра һҽм ҽлеге
регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны Башкарма комитетка тапшыра.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гариза электрон формада Башкарма комитетка
электрон почта яки Интернет аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн гаризаны теркҽү
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
3.3.2. Башкарма комитет белгече, гаризалар кабул итүне алып баручы:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;
тикшерү вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итү (очракта гамҽллҽр буенча ышаныч кҽгазе);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын тикшерү;
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерү
(документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда буйсынучылар,
дҽгъвалар, сызган сүзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтүлҽр булмау).
Искҽрмҽлҽр булмаган очракта Башкарма комитет белгече түбҽндҽгелҽрне тормышка
ашыра:
гаризаларны махсус журналда кабул итү һҽм теркҽү;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен тапшыру, керҽ торган
номерга бирелгҽн документларны кабул итү датасы, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне үтҽү датасы
һҽм вакыты турында тамга белҽн;
Авыл җирлеге башлыгына карау ҿчен гариза җибҽрү.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет
белгече, документларны кабул итүне алып баручы мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны теркҽү ҿчен
каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлату белҽн документлар кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:
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гаризалар һҽм документлар кабул итү
15 минут эчендҽ;
гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽү.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына карауга юнҽлдерелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирүчегҽ кире кайтарылган документлар.
3.3.3. Авыл җирлеге башлыгы гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм гаризаны
Башкарма комитетка җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар
Формалаштыру һҽм җибҽрү
3.4.1. Башкарма комитет белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итү турында запрос җибҽрҽ:
дҽүлҽт пошлинасын түлҽү турында белешмҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: җибҽрелгҽн запрос.
3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҿрҽҗҽгать нигезендҽ
мҽгълүматлар белҽн тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре соратып алына торган документлар
(мҽгълүмат) тапшыралар яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки)
мҽгълүмат булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында
хҽбҽрнамҽ).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара гарызнамҽгҽ җавап
ҽзерлҽүнең һҽм җибҽрүнең башка сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе
Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан
Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага
ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълүматлар) яки Башкарма комитетка
җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерү.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Башкарма комитет белгече гамҽлгҽ ашыра:
гаризага теркҽлҽ торган документларда булган мҽгълүматларны тикшерү;
ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту
ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерү.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет
белгече рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту проектын ҽзерлҽүне гамҽлгҽ ашыра (алга таба – нигезле баш
тарту).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булмаган очракта Башкарма
комитет белгече гамҽлгҽ ашыра:
авыр йҿклҽрне, зур габаритлы йҿклҽрне автомобиль йҿртү ҿчен рҿхсҽт проектын ҽзерлҽү
(алга таба-рҿхсҽт);
рҿхсҽт проектын Башкарма комитет җитҽкчесе белҽн килештерү.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны тҽмамлаганнан
соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе:авыл җирлеге башлыгына килештерүгҽ рҿхсҽт проекты яки
мотивлаштырылган баш тарту.
3.5.2. Авыл җирлеге башлыгы кабул ителгҽн рҿхсҽт проектын карый яки нигезле баш
тарту проектын килештерҽ һҽм имзалый.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны тҽмамлаганнан
соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: килешенгҽн рҿхсҽт проекты яки авыл җирлеге башлыгына
имза салуга юнҽлтелгҽн мотивлаштырылган баш тарту проекты.
3.5.3. Авыл җирлеге башлыгы карар яисҽ нигезле баш тарту проектын раслый һҽм
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Башкарма комитетка җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны тҽмамлаганнан
соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган рҿхсҽт яки Башкарма комитетка җибҽрелгҽн
дҽлиллҽнгҽн баш тарту.
3.6. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү.
3.6.1. Башкарма комитет белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул ителгҽн карар турында
телефон һҽм (яки) электрон почта аша хҽбҽр итҽ һҽм гариза бирүчегҽ бирҽ, йҽ почта аша рҿхсҽт
җибҽрҽ яки нигезле кире кагу җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гамҽлгҽ ашырыла:
15 минут эчендҽ-мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси килүе очрагында;
ҽлеге Регламентның 3.5.3 пунктчасында каралган процедураны тҽмамлаганнан соң бер
кҿн эчендҽ, почта аша җавап җибҽрелгҽн очракта, хат белҽн.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) рҿхсҽт яисҽ
мотивациялҽнгҽн кире кагу.
3.7. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү
3.7.1. Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҮнең ерактан
урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты нигезендҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.7.3. КФҮТҼН муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар ҽлеге
Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
КФҮкҽ җибҽрелҽ.
3.8. Техник хаталарны тҿзҽтү.
3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар
ачыкланган очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (кушымта № 4);
гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн
документ;
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.
Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза
гариза гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта
аша), йҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталы яисҽ күпфункцияле
үзҽге аша бирелҽ.
3.8.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтү турында
гариза кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны Башкарма комитетка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.8.3. Башкарма комитет белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган
процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата
булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн үзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ почта аша җибҽрү (электрон почта аша) Башкарма комитетка техник хата булган
документ тапшырганда документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан яки
телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң ҿч кҿн
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ.
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3.4.1. Башкарма комитет белгече
электрон формада ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша тҽкъдим итү турында запрослар җибҽрҽ:
1) муниципаль хезмҽт алучы юридик зат булса, юридик затларның бердҽм дҽүлҽт
реестрыннан ҿземтҽ;
2) муниципаль хезмҽт алучы шҽхси эшмҽкҽр булса, шҽхси эшмҽкҽрлҽрнең Бердҽм
дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ;
3) җир участогы турында кадастр ҿземтҽсе яки җир кишҽрлегенең кадастр паспорты;
4) җир кишҽрлеген Арендалауның элек тҿзелгҽн килешүе буенча түлҽү буенча бурыч
булу турында мҽгълүмат.
Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына җибҽрелгҽн запрослар.
3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҽгълүмат белҽн
тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре соратып алына торган документлар (мҽгълүмат) тапшыралар
яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмавы
турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ).
Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре тарафыннан җибҽрелҽ торган документлар (белешмҽлҽр) буенча
ҿч эш кҿненнҽн дҽ артмаска тиеш;
башка тҽэмин итүчелҽр буенча-ведомствоара запрослар кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн
эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара запроска җавап ҽзерлҽүнең һҽм җибҽрүнең башка сроклары
федераль законнар, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль
законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн
билгелҽнмҽгҽн булса, документ һҽм мҽгълүмат бирҽ торган органга яки оешмага мҿрҽҗҽгать
кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн эчендҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълүматлар) яки Башкарма комитетка
җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерү.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Башкарма комитет белгече кергҽн мҽгълүматлар нигезендҽ:
Ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерү.
Баш тарту ҿчен нигез булган очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту
турында хат проектын ҽзерли (алга таба – баш тарту турында хат).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булмаган очракта Башкарма
комитет белгече:
тҽртипнең 2.4.2 пункты нигезендҽ түлҽү күлҽмен исҽплҽп чыгара;
муниципаль милектҽ булган җирлҽрдҽ стационар булмаган сҽүдҽ объектларын
урнаштыру һҽм куллану турында килешү проектын ҽзерли һҽм авыл җирлеге башлыгына
имза сала.
Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
вакыттан алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: килешү проекты яки нигезле баш тарту проекты.
3.5.2. Авыл җирлеге башлыгы килешү проектын имзалый яки нигезле кире кагу
проектын Башкарма комитет белгеченҽ җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешү яки мотивациялҽнгҽн кире кагу.
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3.5.3. Башкарма комитет белгече
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ телефон элемтҽсе, смсхҽбҽрлҽр яки электрон почта аша тиешле килешү тҿзү турында хҽбҽр итҽ һҽм аны килешүгҽ
кул кую ҿчен чакыра яки муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге Регламентның 3.5.2 – 3.5.3 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар
ҽлеге Регламентның 3.5.1 процедурасын тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽре
турында хҽбҽр итү.
3.6. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү
3.6.1. Мҿрҽҗҽгать итүче яки аның вҽкиле (килешү имзалау вҽкалҽтлҽрен раслаучы
документлар булганда) күрсҽтелгҽн вакытта Башкарма комитетка килҽ, килешү тексты белҽн
таныша, аны имзалый яки килешү тҿзүдҽн баш тарту турында Башкарма комитет белгеченҽ
хҽбҽр итҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: тҿзелгҽн килешү яки килешү тҿзүдҽн баш тарту турында
белдерү.
3.6.2. Башкарма комитет белгече килешү тҿзи, исҽп журналына язылу кертҽ, гариза
бирүчегҽ имзаланган килешү бирҽ.
Ҽлеге Регламентның 3.6.1 - 3.6.2 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар
мҿрҽҗҽгать итүче килгҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн Килешү.
3.7. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү
3.7.1. Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҮнең ерактан
урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты нигезендҽ
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.7.3. КФҮТҼН муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар ҽлеге
Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсе КФҮкҽ җибҽрелҽ.
3.8. Техник хаталарны тҿзҽтү.
3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар
ачыкланган очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (кушымта № 2);
гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн
документ;
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар
Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза
гариза гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта
аша), йҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталы яисҽ күпфункцияле
үзҽге аша бирелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.8.2. Башкарма комитет белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽрне кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.9 пунктында каралган
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процедураларны
гамҽлгҽ
ашыра
һҽм
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ)
техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн үзе язып тапшыра
яисҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта аша җибҽрелҽ (электрон почта аша) Башкарма комитетка
техник хата булган документның оригиналын алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан яки
телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң ҿч кҿн
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту гариза
бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ органы вазыйфаи затларының
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽү үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып тора:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм
килештерү. Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү;
3) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен
тикшерү.
Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты
еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин.
Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле
барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм
авыл җирлеге башлыгына карарлар кабул итү максатыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
4.2. Авыл җирлеге башлыгы тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча
административ процедуралар тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен үтҽүгҽ агымдагы
контроль гамҽлгҽ ашырыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарҽ
органының структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында нигезлҽмҽлҽр белҽн
билгелҽнҽ.
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Авыл җирлеге башлыгы мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында
карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы.
Башкарма комитет белгече ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн
административ гамҽллҽрне вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль
хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма комитет
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эшчҽнлеге Ачыклыгы, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм
ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне
(шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерү мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) шикаять белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитетка муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка
кадҽр тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең соравын теркҽү вакытын
бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актлары белҽн
каралмаган документларны яисҽ мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе;
4) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн
каралган документларны кабул итүдҽн баш тарту;
5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн
Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн
каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту;
6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы
норматив хокукый актлары белҽн каралмаган түлҽү муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ
мҿрҽҗҽгать итүчедҽн тоткарлау;
7) Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм
хаталарны тҿзҽтүдҽн баш тартуы яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) ҽгҽр туктату нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору;
5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада
бирелҽ.
Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре,
Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып җибҽрелҽ ала
(http://www.aznakayevo.tatar.ru), Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы
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(функциялҽре)
(http://www.gosuslugi.ru/),
шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси
кабул итүе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга яисҽ югары органга (булган очракта)
кергҽн шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ
тиеш, ҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул
итүдҽн баш тартуы яисҽ җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн
срокны бозу очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ
тиеш.
5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматны карап торырга тиеш:
1) хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять белдерелҽ
торган карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи затының
исеме;
2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать
итүченең яшҽү урыны - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүченең урнашу урыны турында
мҽгълүмат - юридик затның, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры (номеры), электрон
почта адресы (булган очракта) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта
адресы (адресы) ;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи
затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре
(гамҽл кылмау) турында белешмҽлҽр;
4) дҽлиллҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт
күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн
килешмҽгҽн.
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның
күчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган документлар
исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару,
дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткаларны
һҽм хаталарны тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн
түлҽнмҽгҽн акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарталар.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килүче кҿннҽн дҽ соңга
калмыйча мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язма формада һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең телҽге буенча
электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү
максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында
мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽ һҽм муниципаль
хезмҽт күрсҽтү максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ башкарылырга тиешле алга таба гамҽллҽр
турында мҽгълүмат күрсҽтелҽ.
5.9. Шикаять мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш түгел дип танылган
очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук
кабул ителгҽн карарка шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
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5.10. Шикаятьне карау барышында
яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять
карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн
прокуратура органнарына юллый.
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Кушымта №1
(муниципаль берҽмлекнең

җирле үзидарҽ органы исеме)
__________________________________________________________
__________ (алга таба-гариза бирүче).
(юридик затлар ҿчен-тулы исеме, оештыру-хокукый форма, дҽүлҽт
теркҽве турында мҽгълүматлар; физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме,
атасының исеме, паспорт мҽгълүматлары)
Авыр һҽм (яки) эре габаритлы йҿк ташучы транспорт чарасы автомобиль юллары
буенча хҽрҽкҽтенҽ ҿчен махсус рҿхсҽт алу ҿчен
ГАРИЗА
Транспорт чарасы хуҗасының исеме, адресы һҽм телефоны

транспорт хуҗасының ИНН, ОГРН/ОГРИП <*>
Хҽрҽкҽт маршруты
Ташу тҿре (халыкара, регионара, җирле)
Срокка
Бару санына
Йҿк характеристикасы:
Атамасы <**>

Бүленҽ торган

ҽйе
Габаритлары

юк
Масса

Транспорт чарасы (автопоезд) (марка һҽм транспорт моделе
акчалар (йҿклҽү, тагылма), дҽүлҽт
транспорт чарасын теркҽү билгесе (йҿклҽү, тагылма
(ярымприцеп)
Транспорт чарасы параметрлары (Автопоезд)
Транспорт чарасының массасы
(Автопоезд)
йҿксез/йҿк белҽн (т)
Күчҽр арасы
Күчҽргҽ тҿшкҽн авырлык (т)
Транспорт чарасы абариты (автопоезд):
Озынлыгы (м)
Киңлеге (м)

Йҿк массасы(т)

Биеклеге
(м)

Прицеп массасы
(ярым прицеп)
(т)

Йҿк белҽн борылышның минималь радиусы
(м)

Озата бару машинасының кирҽклеге
Транспорт чарасының күз алдында тотылган максималь хҽрҽкҽт тизлеге
(Автопоезд) (км/сҽг)
Банк реквизитлары

Түлҽүне гарантиялибез
(вазифа)

(имза)

-------------------------------<*> Россия транспорт чаралары хуҗалары ҿчен.

(фамилия)
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<**> Графада йҿкнең тулы исеме, тҿп
характеристикалары, маркалары, моделе, индивидуаль
һҽм транспорт тарасы тасвирламасы (беркетелү ысулы) күрсҽтелҽ.
Гаризага түбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:
1) Шҽхесне раслаучы документлар;
2) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);
3) транспорт чарасы документлары күчермҽсе (транспорт чарасы паспорты яки транспорт чарасын теркҽү
турында таныклык), аннан файдаланып, авыр йҿк һҽм (яки) зур габаритлы йҿклҽрне ташу планлаштырыла;
4) 3 нче кушымта нигезендҽ мондый йҿкне урнаштыру сурҽте белҽн авыр йҿк һҽм (яки) зур габаритлы
йҿклҽрне ташу планлаштырыла торган транспорт чарасы (Автопоезд) схемасы. Транспорт чарасы схемасында
транспорт чарасы, анда күчҽр һҽм тҽгҽрмҽч саны, усак һҽм тҽгҽрмҽчлҽрнең үзара урнашуы, күчешлҽр буенча
йҿклҽнешне бүлү һҽм күчеш озынлыгы буенча тигез булмаган бүленеш очрагында - аерым тҽгҽрмҽчлҽргҽ бүлү
сурҽтлҽнҽ;
5) транспорт хҽлдҽ игълан ителгҽн йҿк ташуга техник талҽплҽр турында мҽгълүматлар
Сораган вакытты сканерланган документларның оригиналларын бирергҽ вҽгъдҽ итҽм.

(дата)

(имза)

(ФИО)
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Кушымта №2
Үрнҽк
Авыр һҽм (яки) эре габаритлы йҿк ташучы транспорт чарасы автомобиль юллары
буенча хҽрҽкҽтенҽ ҿчен
МАХСУС РҾХСҼТ N
(алгы як)

Ташу тҿре (халыкара,
тҿбҽкара, җирле)
Башкарырга рҿхсҽт ителҽ
Маршрут буенча

ел
Периодтан бару

кадҽр

Транспорт чарасы (автопоезд) (марка һҽм транспорт чарасы моделе
(тягача, тагылма (ярымприцеп), Дҽүлҽт теркҽү билгесе
транспорт чарасы (йҿклҽү, тагылма (ярымприцеп)
Транспорт чарасы хуҗасының исеме, адресы һҽм телефоны
Йҿкнең характеристикасы (исеме, габариты, массасы)
Транспорт чарасы параметрлары (Автопоезд):
Транспорт чарасының массасы
(Автопоезд):
йҿк белҽн, йҿксез (т)
Күчҽрлҽр арасындагы ераклык
Күчҽрлҽргҽ тҿшкзн авырлык (т)
Транспорт чарасының габаритлары
(Автопоезд):

Тягач массасы
(т)

озынлыгы(м)

Прицеп массасы
(ярымприцеп) (т)

киңлеге (м)

биеклеге (м)

Рҿхсҽт бирелде (вҽкалҽтле орган атамасы)

(вазифа)
"__" _________ 20__ г.

(имза)

(ФИО)

(икенче як)
Башкару тҿре
Аерым хҽрҽкҽт шартлары <*>
Автомобиль юллары, корылмалар, инженерлык коммуникациялҽре хуҗалары,
Дҽүлҽт автоинспекциясе идарҽсе органнары һҽм килештергҽн башка оешмалар
күчерү (туры килҽ торган оешманың атамасы күрсҽтелҽ
номеры һҽм датасы килештерү)
А. Россия законнары талҽплҽре һҽм тҿп нигезлҽмҽлҽре белҽн
Һҽм (яки) эре габаритлы транспорт чараларын ташу ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясенең аерым закон актларына
үзгҽрешлҽр кертү турында
Россия Федерациясе юллары һҽм ҽлеге махсус йҿк
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Рҿхсҽт белҽн танышкан:

Машина йҿртүче, транспорт йҿртүчесе
(Ф.И.О.) имза
Б. Йҿкле, йҿксез транспорт чарасы Рссия Федерациясенең авыр яки зур габаритлы йҿклҽрне күчерү законнарына,
ҽлеге махсус рҿхсҽттҽ күрсҽтелгҽн параметрларга туры килҽ.

Транспорт хуҗасының имзасы

(Ф.И.О.)

"__" ________ 20 ел.

М.П.

Транспорт чарасы хуҗасының сҽяхҽт (поездлар) турында тамгалары)
транспорт чарасы (һҽр сҽфҽрнең башлану датасы күрсҽтелҽ,
җаваплы зат имзасы һҽм оешма мҿһере белҽн таныклана)
Йҿк җибҽрүченең тҿбҽкара һҽм халыкара йҿклҽрне тҿяп җибҽрү турында тамгалары
җирле ташулар (тҿяп җибҽрү датасы күрсҽтелҽ, йҿк җибҽрүченең реквизитлары,
җаваплы затның имзасы һҽм оешма мҿһере белҽн раслана)

(билгедҽн башка гамҽлдҽ түгел)
Контрольлек итүче органнарның аерым билгелҽре

-------------------------------<*> Вҽкалҽтле орган, автомобиль юллары хуҗалары, Дҽүлҽт автоинспекциясе тарафыннан билгелҽнҽ.
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Кушымта №3
АВЫР ҺҼМ(ЯКИ) ЭРЕ ГАБАРИТЛЫ ЙҾКЛҼРНЕ ТАШУНЫ ПАЛЫННАШТЫРУНЫ,
МОНДЫЙ ЙҾКНЕ УРНАШТЫРУНЫ КҤРСҼТЕП, ТРАНСПОРТ ЧАРАСЫНЫҢ
СХЕМАСЫ
Кырыйдан:
Рҽсем
Арттан:
Рҽсем
___________________________________________________ _______________________
(вазифасы, мҿрҽҗҽгать итүченең фамилиясе)
(мҿрҽҗҽгать итүченең имзасы)

М.П

Кушымта №5
Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге Башлыгына
__________________________
Техник хаталар тҿзҽтҥ турында
гариза
Муниципаль
хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
җибҽрелгҽн
хата
турында
хҽбҽр
итҽм,
______________________________________________________________________
(хезмҽт исеме)
Язылган:_______________________________________________________________________________________
________________________________________
Дҿрес мҽгълүмат:_______________________________________________
______________________________________________________________________
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне, җибҽрелгҽн техник хатаны
тҿзҽтеүгезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта мондый карарны
җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документны адреска җибҽрү юлы белҽн E-mail:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазьдҽ,
почта
аша
түбҽндҽге
адрес
буенча:________________________________________________________________.
Шҽхсҽн мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында шҽхси мҽгълүматларны җыю,
системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгҽртү), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру,
блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук персональ мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле бүтҽн гамҽллҽр
кабул итүне дҽ кертеп) мин тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итүне дҽ кертеп, раслыйм.
Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа түбҽнрҽк кертелгҽн
мҽгълүматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документларның күчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм
анда дҿрес мҽгълүматлар бар.
Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча сораштыруда катнашырга
ризалык бирҽм:_______________________.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)

169
Кушымта
(белешмҽ ҿчен)

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ
тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары,
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты
Вазифасы

Телефон

Электрон адресы

Авыл җирлеге башлыгы
Башкарма комитет секретаре

8(85592) 36141
8(85592) 36141

Tshug.Azn@tatar.ru
Tshug.Azn@tatar.ru
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Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты карарына
10 нчы кушымта
«04» февраль 2019 №5
Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юллардан файдаланучыларга автомобиль юлларының
торышы турында мҽгълҥмат бирҥ буенча хезмҽт кҥрсҽтҥ административ регламенты
1.Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларында файдаланучыларга автомобиль юлларының
торышы турында мҽгълүмат бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен
билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-мҿрҽҗҽгать итүче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар
Шуган авыл җирле Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарфыннан күрсҽтелҽ.
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татар Шуган авылы, Совет урамы, 41в йорт.
Эш графигы:
дүшҽмбе – җомга: 8.00 - 17.00 сҽгатькҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм тҿшке аш ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ.
Белешмҽлҽр ҿчен телефон: 885592 36141.
Шҽхесне раслаучы документлар белҽн килү мҽҗбүри.
1.3.2. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль районның рҽсми
сайты адресы (алга таба – «Интернет» челтҽре): (http://www. aznakayevo.tatar.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һҽм эш
графигы турында мҽгълүмат бирелергҽ мҿмкин:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм
текстлы мҽгълүмат туплаган мҽгълүмат стендлары ярдҽмендҽ, гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү
ҿчен.
Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларында (пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
мҽгълүматны үз эченҽ ала);
2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http://www.
aznakayevo.tatar.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi.
tatar.ru/);
4) дҽүлҽт һҽм
www.gosuslugi.ru/);

муниципаль

хезмҽтлҽр

(функциялҽр)

бердҽм

порталында

(http:/

5) Башкарма комитетта:
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 күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Башкарма комитет
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белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү
ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълүмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү гамҽлгҽ түбҽндҽгелҽр нигезендҽ ашырыла:
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында " 2003
елның 6 октябрендҽге 131 - ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131 - ФЗ номерлы Федераль
закон) (РФ законнары җыелмасы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.));
"Россия Федерациясендҽ автомобиль юллары һҽм юл эшчҽнлеге турында һҽм Россия
Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү хакында «2007 елның 8 ноябрендҽге
257-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 257-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия
Федерациясе законнары җыелмасы, 12.11.2007, №46, 5553 ст.);
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 2010 елның 27
июлендҽге 210 - ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210 - ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ
законнары җыелмасы, 02.08.2010, №31, 4179 ст.);
«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 23
январендэ 38 нче номерлы карары белҽн кабул ителгҽн, Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Уставы ( алга таба –Устав) белҽн;
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 30 маенда
47 нче номерлы карары белҽн расланган, Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ ( алга таба-БК турынданигезлҽмҽ)
1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге – Татарстан Республикасы муниципаль
районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округы) тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офисы) ерактан
торып эш урыны, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында " 2012
елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру»;
техник хата-муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документларга кертелгҽн мҽгълүматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽүгҽ китергҽн
хата (описка, мҿһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), документлар нигезендҽ
мҽгълүматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълүматлар туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка,
басма, грамматик яки арифметик хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза)
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ
Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт бланкта (1нче кушымта) тутырыла.
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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 күрсҽтү исеме

Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юлларыннан файдаланучыларга автомобиль юлларының
торышы турында мҽгълүмат бирү

13 ст. 1 п. 257-ФЗ
номерлы Федераль
закон
БК турында
нигезлҽмҽ

2.2. Турыдан-туры муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче җирле үзидарҽ башкарма-боеру
органы исеме

Татарстан Республикасы Азнакаевскай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты

2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽлҽренең тасвирламасы
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы, шул
исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү
зарурлыгын исҽпкҽ алып, туктатылу
мҿмкинлеге Россия Федерациясе законнары
белҽн каралган очракта муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне туктатып тору срогы
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар
һҽм башка норматив хокукый актлар, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылырга
тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр, аларны
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада,
аларны тапшыру тҽртибе нигезендҽ кирҽкле
документларның тулы исемлеге

1. Автомобиль юлларының торышы турында мҽгълүмат бирү.
2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында хат.
Гариза бирү кҿнен дҽ кертеп, дүрт кҿннҽн 6 артык түгел.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган

257-ФЗ номерлы
Федераль закон

1) гариза;
2) шҽхесне раслаучы документлар;
3) вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн вҽкил эшли
икҽн).
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма комитетта шҽхси
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның рҽсми
сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар гариза бирүче тарафыннан кҽгазьдҽ
түбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелде) мҿмкин:
шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн ышаныч кҽгазе нигезендҽ эшлҽүче зат);
почта аша җибҽрү.
Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ, гомуми
файдаланудагы мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрлҽре аша, шул исҽптҽн «Интернет»

257-ФЗ номерлы
Федераль закон

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең вакыты административ процедураларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен минималь кирҽкле суммар сроктан чыгып
билгелҽнгҽн. Административ процедураларның озынлыгы эш кҿннҽрендҽ исҽплҽнҽ.
6
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мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы
аша да тапшырылырга мҿмкин (җибҽрелҽ)
2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм мҿрҽҗҽгать итүче тҽкъдим итҽргҽ
Ҽлеге категориягҽ кертелергҽ мҿмкин булган
хокуклы башка оешмалар карамагында булган һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
документларны тапшыру талҽп ителми.
норматив хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге, шулай ук
аларны алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны тапшыру тҽртибе; дҽүлҽт
органы, җирле үзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар карамагында булган оешма
2.7. Норматив хокукый актларда каралган очракларда Килештерү хезмҽт күрсҽтү ҿчен
Килешү талҽп ителми.
талҽп ителгҽн һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла
торган дҽүлҽт хакимияте органнары (җирле үзидарҽ органнары) һҽм аларның структур
бүлекчҽлҽре Исемлеге
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру;
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн
нигезлҽрнең тулы исемлеге
документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда теркҽлмҽгҽн тҿзҽтүлҽр, аларның
эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек бирми торган җитди җҽрҽхҽтлҽр бар;
4) тиешле органга документлар тапшыру.
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып
Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигез каралмаган.
тору яки бирүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
Нигез баш тарту ҿчен:
тулы исемлеге
1) соралган юл буенча мҽгълүматлар базасында булмау;
2) җирле (муниципаль) автомобиль юлына кермҽгҽн автомобиль юлы буенча мҽгълүматлар
соратып алынды;
3) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар тулы күлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ
тапшырылган гаризада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм (яисҽ) дҿрес булмаган
мҽгълүмат бар.
2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ
торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка түлҽү алу
тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп ителми
һҽм мҽҗбүри булган хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен
түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре, шул
исҽптҽн мондый түлҽү күлҽмен исҽплҽү
методикасы турында мҽгълүматны да кертеп
2 .12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сораганда
Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү-15 минуттан да артмаска тиеш.
һҽм нҽтиҗҽлҽрен алганда чиратның максималь
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алган очракта чиратта кҿтүнең максималь вакыты 15
вакыты
минуттан артмаска тиеш
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт
Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ.
күрсҽтү турында соравын, шул исҽптҽн
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада кергҽн запрос икенче эш кҿненҽ теркҽлҽ
электрон формада да теркҽү вакыты
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм янгын сүндерү системасы белҽн
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биналарга, гариза бирүчелҽрне кҿтү һҽм кабул
итү урынына, шул исҽптҽн ҽлеге объектларның
инвалидлар ҿчен үтемлелеген тҽэмин итүгҽ,
инвалидларны социаль яклау турында Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ, мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе турында визуаль,
текст һҽм мультимедияле мҽгълүмат
урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерүгҽ талҽплҽр
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең һҽркем
ҿчен
мҿмкин
булуы
һҽм
сыйфаты
күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать
итүченең вазыйфаи затлар белҽн үзара
хезмҽттҽшлеге һҽм аларның дҽвамлылыгы,
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽгендҽ Муниципаль хезмҽт алу
мҿмкинлеге, Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең
күпфункцияле
үзҽгенең
эш
урыннарында, муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
барышы турында мҽгълүмат алу мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълүмати-коммуникацион
технологиялҽр куллану белҽн дҽ

2.16. Электрон формада муниципаль хезмҽт
күрсҽтү үзенчҽлеклҽре

җиһазландырылган биналарда, документларны рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле җиһазлар,
мҽгълүмати стендлар белҽн башкарыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү мҿмкинлеге
тҽэмин ителҽ (уңайлы керү-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа мҽгълүматы
гариза бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн
мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы күрсҽткечлҽре булып тора:
Башкарма комитет бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге зонасында
урнашуы;
кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган
биналар булу;
мҽгълүмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге мҽгълүмат ресурсларында, дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе
һҽм сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт күрсҽтүгҽ комачаулаучы киртҽлҽрне
җиңеп чыгарга ярдҽм күрсҽтү.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты булмау белҽн характерлана:
мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм бирү чиратлары;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) карата шикаять;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирүчелҽргҽ карата
ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган
очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең бер тапкыр
үзара хезмҽттҽшлеге күздҽ тотыла. Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ (Алга таба – КФҮ)
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, КФҮнең ерак урнашкан эш урыннарында консультация бирүне,
документлар кабул итүне һҽм бирүне КФҮ белгече башкара.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
сайтта, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, КФҮлҽрдҽ алырга мҿмкин
Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе турында консультацияне Интернет
аша яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга
мҿмкин.
Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза электрон формада бирү
каралган булса, гариза Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша
бирелҽ (http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталы
(http:/ www.gosuslugi.ru/).
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны
ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ
процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ
процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү;
2) гариза кабул итү һҽм теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
4) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү
3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү.
3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультация алу ҿчен
Башкарма комитетка шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ
хокуклы.
Башкарма комитет белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу
ҿчен тҽкъдим ителгҽн документлар һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча да консультациялҽр бирҽ һҽм
кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документлар составы, формасы буенча,
рҿхсҽт алу буенча консультациялҽр.
3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче үзенҽ ышанып тапшырылган зат яки КФҮ аша шҽхсҽн, КФҮнең
читтҽн торып эш урыны муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында язмача гариза тапшыра һҽм ҽлеге
регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны Башкарма комитетка тапшыра.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гариза электрон формада Башкарма комитетка
электрон почта яки Интернет аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн гаризаны теркҽү
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
3.3.2. Башкарма комитет белгече, гаризалар кабул итүне алып баручы:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;
тикшерү вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итү (очракта гамҽллҽр буенча ышаныч кҽгазе);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын тикшерү;
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерү
(документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда буйсынучылар,
дҽгъвалар, сызган сүзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтүлҽр булмау).
Искҽрмҽлҽр булмаган очракта Башкарма комитет белгече түбҽндҽгелҽрне тормышка
ашыра:
гаризаларны махсус журналда кабул итү һҽм теркҽү;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен тапшыру, керҽ торган
номерга бирелгҽн документларны кабул итү датасы, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне үтҽү датасы
һҽм вакыты турында тамга белҽн;
Авыл җирлеге башлыгына карау ҿчен гариза җибҽрү.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет
белгече, документларны кабул итүне алып баручы мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны теркҽү ҿчен
каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлату белҽн документлар кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:
гаризалар һҽм документлар кабул итү 15 минут эчендҽ;
гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽү.
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына карауга юнҽлдерелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирүчегҽ кире кайтарылган документлар.
3.3.3. Авыл җирлеге башлыгы гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм гаризаны
Башкарма комитетка җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
3.4.1. Башкарма комитет белгече автомобиль юлы буенча мҽгълүматлар булуны
тикшерүне гамҽлгҽ ашыра.
Мҽгълүматлар булмаган очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында хат
проектын ҽзерли (алга таба – баш тарту турында хат).
Мҽгълүматлар булган очракта, соралган мҽгълүмат буенча автомобиль юлларының
торышы турында белешмҽ ҽзерли (алга таба – белешмҽ).
Ҽзерлҽнгҽн документ проекты (белешмҽ яки баш тарту турында хат) авыл җирлеге
башлыгына килешүгҽ юллый.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына килештерүгҽ юнҽлдерелгҽн
документ проекты.
3.4.2. Башкарма комитет белгече документ проектын (баш тарту турында белешмҽ яки
хат) килештерҽ һҽм авыл җирлеге башлыгына имза сала.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына имза салуга юнҽлдерелгҽн
документ проекты (белешмҽ яки баш тарту турында хат).
3.4.3. Авыл җирлеге башлыгы документ (баш тарту турында белешмҽ яки хат) имзалый
һҽм Башкарма комитетка җибҽрҽ.
Ҽлеге Регламентның 3.4.1 – 3.4.3 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар
ҽлеге Регламентның 3.3.3 пунктчасында каралган процедуралар тҽмамланганнан соң ике кҿн
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган документ (белешмҽ яки баш тарту турында хат).
3.5. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү
3.5.1. Башкарма комитет белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул ителгҽн карар турында
телефон һҽм (яки) электрон почта аша хҽбҽр итҽ һҽм гариза бирүчегҽ бирҽ, йҽ почта аша рҿхсҽт
җибҽрҽ яки нигезле кире кагу җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган рроцедура гамҽлгҽ ашырыла:
15 минут эчендҽ-мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси килүе очрагында;
бер кҿн эчендҽ, почта аша җавап җибҽрелгҽн очракта, хат белҽн.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) рҿхсҽт яисҽ
мотивациялҽнгҽн кире кагу.
3.6 КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү
3.6.1. . Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҮнең ерактан
урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
3.6.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты нигезендҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла
3.6.3. . КФҮТҼН муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар ҽлеге
Регламентның 3.3 – 3.4 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
КФҮкҽ җибҽрелҽ.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү.
3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар
ачыкланган очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (кушымта № 4);
гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн
документ;

177
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.
Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза
гариза гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта
аша), йҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталы яисҽ күпфункцияле
үзҽге аша бирелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган рҿхсҽт яки Башкарма комитетка җибҽрелгҽн
дҽлиллҽнгҽн баш тарту.
3.7.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтү турында
гариза кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны Башкарма комитетка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.7.3. Башкарма комитет белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган
процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата
булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн үзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ почта аша җибҽрү (электрон почта аша) Башкарма комитетка техник хата булган
документ тапшырганда документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан яки
телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң ҿч кҿн
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту гариза
бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ органы вазыйфаи затларының
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽү үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып тора:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм
килештерү. Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү;
3) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен
тикшерү.
Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты еллык
яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин.
Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле
барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм авыл
җирлеге башлыгына карарлар кабул итү максатыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽ бирелҽ.
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4.2. Авыл җирлеге башлыгы тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча
административ процедуралар тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен үтҽүгҽ агымдагы
контроль гамҽлгҽ ашырыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарҽ
органының структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында нигезлҽмҽлҽр белҽн
билгелҽнҽ.
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу очраклары
ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплылыкка
тартыла.
4.4. Авыл җирлеге башлыгы мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап
тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы.
Башкарма комитет белгече ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ
гамҽллҽрне вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла торган)
карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль
хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары
тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма комитет эшчҽнлеге
Ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы
мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне)
судка кадҽр карап тикшерү мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) шикаять белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитетка муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр
тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да мҿрҽҗҽгать итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең соравын теркҽү вакытын
бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актлары белҽн каралмаган
документларны яисҽ мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе;
4) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн каралган
документларны кабул итүдҽн баш тарту;
5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту;
6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив
хокукый актлары белҽн каралмаган түлҽү муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
тоткарлау;
7) Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны
тҿзҽтүдҽн баш тартуы яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки
тҽртибен бозу;
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9) ҽгҽр туктату нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору;
5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада
бирелҽ.
Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре,
Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып җибҽрелҽ ала
(http://www.aznakayevo.tatar.ru), Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы
(функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүе
вакытында кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн
шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш, ҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартуы яисҽ җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокны бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматны карап торырга тиеш:
1) хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять белдерелҽ торган
карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи затының исеме;
2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать итүченең
яшҽү урыны - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүченең урнашу урыны турында мҽгълүмат юридик затның, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы
(булган очракта) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (адресы) ;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи
затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре
(гамҽл кылмау) турында белешмҽлҽр;
4) дҽлиллҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче
органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн.
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның
күчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган документлар
исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткаларны һҽм
хаталарны тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн
түлҽнмҽгҽн акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарталар.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килүче кҿннҽн дҽ соңга калмыйча
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язма формада һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең телҽге буенча электрон формада
шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү
максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында
мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽ һҽм муниципаль
хезмҽт күрсҽтү максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ башкарылырга тиешле алга таба гамҽллҽр
турында мҽгълүмат күрсҽтелҽ.
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5.9. Шикаять мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш түгел дип танылган
очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарка шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.10. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять
карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура
органнарына юллый.

Кушымта №1

Татарстан Республикасы

Азнакай муниципаль

(муниципаль берҽмлекнең

районы Татар Шуган авыл җирлеге
җирле үзидарҽ органы исеме)

__________________________________________________
_________________ (алга таба-гариза бирүче).
(юридик затлар ҿчен - тулы атамасы, оештыру-хокукый
форма, дҽүлҽт теркҽве турында белешмҽлҽр; физик затлар
ҿчен - фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт
мҽгълүматлары)
Җирле ҽһҽмияттҽге автомобиль юллары кулланучыларына автомобиль юлларының торышы
турында мҽгълүмат бирү турында
гариза
Автомобиль юлларының торышы турында мҽгълүмат бирүегезне
сорыйм________________________________________________________________.
Гаризага түбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:
1) Шҽхесне раслаучы документлар;
2) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн вҽкил эшли
икҽн).
Сораган вакытта сканерланган документларның оригиналарын бирүне вҽгъдҽ итҽм.

(дата)

(имза)

(ФИО)

Кушымта №2
Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге Башлыгына
__________________________
Техник хаталар тҿзҽтҥ турында гариза
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ
җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм,
______________________________________________________________________
(хезмҽт исеме)
Язылган:_______________________________________________________________________
________________________________________________________
Дҿрес мҽгълүмат:_______________________________________________
______________________________________________________________________
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне,
җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтеүгезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта
мондый карарны җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документны адреска җибҽрү юлы белҽн E-mail:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазьдҽ,
почта
аша
түбҽндҽге
адрес
буенча:________________________________________________________________.
Шҽхсҽн мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында шҽхси
мҽгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгҽртү), куллану, тарату (шул
исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук
персональ мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле бүтҽн гамҽллҽр кабул итүне дҽ кертеп) мин
тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итүне дҽ кертеп, раслыйм.
Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа түбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълүматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар
(документларның күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ
туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълүматлар бар.
Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча
сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм:_______________________.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)

Кушымта
(белешмҽ ҿчен)

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ
тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары,
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты
Вазифасы

Телефон

Электрон адресы

Авыл җирлеге башлыгы
Башкарма комитет секретаре

8(85592) 36141
8(85592) 36141

Tshug.Azn@tatar.ru
Tshug.Azn@tatar.ru
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Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты карарына
11 кушымта
«04» февраль 2019 №5

Документлар кҥчермҽлҽре һҽм алардан ҿземтҽ алу буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) документлар күчермҽлҽренең һҽм алардан ҿземтҽлҽрнең (алга таба – муниципаль
хезмҽт күрсҽтү) дҿреслеген таныклау буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм
тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-мҿрҽҗҽгать итүче).
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татар Шуган авылы, Совет урамы, 41в йорт.
Эш графигы:
дүшҽмбе – җомга: 8.00 - 17.00 сҽгатькҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм тҿшке аш ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ.
Белешмҽлҽр ҿчен телефон: 885592 36141.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча килү мҽҗбүри.
1.3.2. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ (алга таба – «Интернет»
челтҽре) муниципаль районның рҽсми сайты адресы: (http:/ www. aznakayevo.tatar.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һҽм эш
графигы турында мҽгълүмат бирелергҽ мҿмкин:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм
текстлы мҽгълүмат туплаган мҽгълүмат стендлары аша гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен.
Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларда (пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
мҽгълүматны үз эченҽ ала;
2) "Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http:// www.
aznakayevo.tatar.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi.
tatar.ru/);
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында (функциялҽр)(http://
www.gosuslugi.ru/);
5) Башкарма комитетта:
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 күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Башкарма комитет
белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү
ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълүмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла:
Россия Федерациясе Граждан кодексы (беренче ҿлеш) 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба - РФ
ШрК) (РФ законнары җыелмасы, 05.12.1994, №32, 3301 ст.);
Россия Федерациясе Салым кодексы (икенче ҿлеш) 5.08.2000 №117-ФЗ (алга таба-РФ НК)
(РФ законнары җыелмасы, 07.08.2000, № 32, 3340 ст.);
Нотариат турында 1993 елның 11 февралендҽге 4462-1 номерлы Россия Федерациясе
законнары нигезлҽре (алга таба-нигезлҽре) (РФ СНД һҽм ВС Җыелма басмасы, 11.03.1993 № 10,
357 ст.);
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«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында " 2003
елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ номерлы Федераль
закон) (РФ законнары җыелмасы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.));
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ
законнары җыелмасы, 02.08.2010, №31, 4179 ст.);
Россия Юстиция министрлыгының «Нотариус тарафыннан ҽзерлҽнгҽн электрон документ
форматына талҽплҽрне раслау турында» 2015 елның 29 июнендҽге 155 номерлы боерыгы (алга
таба – 155 номерлы боерык) (хокукый мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы
http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2015);
Россия Юстиция министрлыгының «Нотариаль гамҽллҽрне, нотариаль таныклыкларны һҽм
алыш - бирешлҽрдҽ таныклыкларны теркҽү реестрлары формаларын һҽм аларны рҽсмилҽштерү
тҽртибен раслау турында» 2016 елның 27 декабрендҽге 313 номерлы боерыгы (алга таба-313
номерлы боерык) (хокукый мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы )http://www.pravo.gov.ru
30.12.2016);
Россия Юстиция министрлыгының «Җирлеклҽрнең җирле администрациялҽре башлыклары
һҽм җирлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнарының махсус вҽкалҽтле вазыйфаи затлары, муниципаль
районнарның җирле администрациялҽре башлыклары һҽм муниципаль районнарның җирле
үзидарҽ органнарының махсус вҽкалҽтле вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль гамҽллҽр
башкару тҽртибе турында инструкцияне раслау хакында " 2017 елның 6 июнендҽге 97 номерлы
боерыгы (алга таба - 97 номерлы боерык) (Россия газетасы, № 133, 21.06.2017);
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль түлҽүлҽр турында дҽүлҽт мҽгълүмат системасын алып бару
тҽртибен раслау хакында " 2017 елның 12 маендагы 11н номерлы Федераль казначылык боерыгы
(алга таба – 11н боерыгы) (хокукый мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы
http://www.pravo.gov.ru, 25.07.2017);
«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 23
январендэ 38 нче номерлы карары белҽн кабул ителгҽн, Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Уставы ( алга таба –Устав) белҽн;
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 30 маенда
47 нче номерлы карары белҽн расланган, Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ ( алга таба-БК турынданигезлҽмҽ)
1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
документ күчермҽсе-документның тҿп нҿсхҽсе мҽгълүматын һҽм аның тышкы билгелҽрен
кабартаучы юридик кҿчкҽ ия булган документ;
документ-текст, тавыш яздыру, сурҽт һҽм (яки) аларның бергҽ кушылуы, җҽмҽгать куллану
һҽм саклау максатларында вакыт һҽм пространствода тапшыру ҿчен билгелҽнгҽн
идентификациялҽргҽ мҿмкинлек бирҽ торган реквизитларга ия;
Ҿземтҽ - документның бер ҿлешен күрсҽтү, мҽсҽлҽн, клиентның банк счетыннан ҿземтҽ
билгеле бер датага счет торышын күрсҽтҽ;
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге – Татарстан Республикасы
муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округы) тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офисы)
ерактан торып эш урыны, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында " 2012
елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру;
техник хата-муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм документларга
кертелгҽн мҽгълүматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка,
мҿһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), документлар нигезендҽ мҽгълүматлар
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кертелгҽн документлардагы мҽгълүматлар туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка, басма, грамматик
яки арифметик хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза) дигҽнне
телдҽн
мҿрҽҗҽгать
итү
дип
аңларга
кирҽк.
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартының
исеме
2.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү исеме
2.2. Турыдан-туры муниципаль хезмҽт күрсҽтүче
җирле үзидарҽ башкарма-боеру органы исеме
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽренең
тасвирламасы
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы, шул
исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү зарурлыгын исҽпкҽ
алып, туктатылу мҿмкинлеге Россия Федерациясе
законнары белҽн каралган очракта муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору срогы
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар
һҽм башка норматив хокукый актлар, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылырга
тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр, аларны
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада,
аларны тапшыру тҽртибе нигезендҽ кирҽкле
документларның тулы исемлеге
2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары
һҽм мҿрҽҗҽгать итүче башка оешмалар
карамагында булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен норматив хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның тулы исемлеге мҿрҽҗҽгать
итүчелҽр аларны алу ысулларын, шул исҽптҽн
электрон формада, аларны тапшыру тҽртибен,
дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ органы яисҽ ҽлеге
документлар карамагында булган оешма тҽкъдим
итҽргҽ хокуклы
2.7. Норматив хокукый актларда каралган
очракларда Килештерү хезмҽт күрсҽтү ҿчен талҽп

Муниципаль хезмҽт
яисҽ талҽпне
Стандартның эчтҽлеге
билгелҽҥче норматив
акт
Документлар күчермҽлҽре һҽм алардан ҿземтҽлҽргҽ тугрылык таныклавы
РФ ДРК;
97 номерлы боерык
Башкарма комитет
Устав;
Нигезлҽмҽ
Документлар күчермҽлҽренҽ , алардан ҿземтҽ алу буенча нотариаль гамҽллҽр 97 боерыкның 14
башкару.
пункты
Документлар күчермҽлҽренҽ , алардан ҿземтҽ алу буенча нотариаль гамҽллҽр
башкарудан баш тарту
Документлар күчермҽлҽренҽ тугрылык һҽм алардан ҿземтҽ алу мҿрҽҗҽгать иткҽн
вакыттан бер сҽгать эчендҽ башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать иткҽн вакыттан алып биш эш кҿне эчендҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту
турында Карар кабул ителгҽн очракта.
Мҿрҽҗҽгать иткҽн вакыттан алып, биш эш кҿне эчендҽ нотариаль гамҽллҽр кылуны
кичектерү турында Карар кабул ителгҽн очракта.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган
1. Паспорт яки гариза бирүченең шҽхесен раслаучы башка документлар.
97 номерлы боерык
2. Аларның күлҽме бер биттҽн артып киткҽн күчермҽ яки ҿземтҽлҽргҽ тугрылык
таныклау ҿчен тҽкъдим ителгҽн документлар прошитлар, пронумерован һҽм оешманың
оттик матбугаты тарафыннан беркетелергҽ тиеш

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка килҽ:
Дҽүлҽт пошлинасын һҽм нотариаль тарифны түлҽү турында белешмҽлҽр

Килешү талҽп ителми

Боерык 11н
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ителгҽн һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган дҽүлҽт
хакимияте органнары (җирле үзидарҽ органнары)
һҽм аларның структур бүлекчҽлҽре Исемлеге
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору
яки бирүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
исемлеге

2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына
торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка түлҽү алу
тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре

Стандартның эчтҽлеге

1) Документларны тиешенчҽ тапшырмау;
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн
документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда теркҽлмҽгҽн тҿзҽтүлҽр,
аларның эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек бирҽ торган җитди кимчелеклҽр бар.
Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигез каралмаган.
Баш тарту ҿчен нигез:
1) Мондый гамҽлне башкару законга каршы килҽ.
2) гамҽл башка җирлек яки муниципаль районның җирле үзидарҽ органының
вазыйфаи заты тарафыннан (мирас мҿлкҽтен саклауга карата чаралар кабул итүгҽ карата
һҽм кирҽк булган очракта аларга идарҽ итү буенча чаралар күрүгҽ карата кулланыла)
яисҽ нотариус тарафыннан башкарылырга тиеш.
3) Нотариаль гамҽллҽр башкаруны сорап суд тарафыннан эшкҽ яраксыз дип
танылган яисҽ эшкҽ сҽлҽтле дип танылган гражданин йҽ кирҽкле вҽкалҽтлҽргҽ ия
булмаган вҽкил мҿрҽҗҽгать итте.
4) алыш-биреш закон талҽплҽренҽ туры килми;
5) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар тулы күлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ
тапшырылган гаризада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес
булмаган мҽгълүмат бар.
Нотариаль гамҽллҽр кылган ҿчен муниципаль хезмҽт түлҽүле (түлҽүле) нигездҽ
күрсҽтелҽ.
Дҽүлҽт пошлинасы зур күлҽмдҽ түлҽнҽ:
Документлар күчермҽлҽренҽ тугрылык һҽм алардан ҿземтҽ алу-документлар
күчермҽлҽре сҽхифҽсе яки алардан ҿземтҽ алу ҿчен 10 сум.
имзаның чынлыгын таныклау:
гаризаларда һҽм башка документларда (банк карточкаларыннан һҽм юридик
затларны теркҽү турындагы гаризалардан тыш) - 100 сум;
банк карточкаларында һҽм юридик затларны теркҽү турындагы гаризаларда (һҽр
заттан, һҽр документта) - 200 сум.
Авыл җирлеге башкарма комитеты бинасыннан читтҽ башкарылучы нотариаль
гамҽллҽр ҿчен дҽүлҽт пошлинасы бер ярым тапкыр арттырылган күлҽмдҽ түлҽнҽ.
Дҽүлҽт пошлинасын түлҽү буенча ташламалар РФ НК 333.38 статьясының 2, 4, 11
пунктлары белҽн билгелҽнгҽн.
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Нигезлҽмҽлҽрнең п.9
ч.1ҿлеше 9 пункты
22.1.статьясы

РФ НК (икенче ҿлеш)
нигезлҽмҽлҽрнең 1
ҿлеше 10 пункты 21
пунктчасы
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билгелҽҥче норматив
акт
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча бирелгҽн документка үзгҽрешлҽр 210 номерлы Федераль
кертелгҽн очракта, орган һҽм (яки) вазыйфаи зат гаебе белҽн җибҽрелгҽн хаталарны законның 8 статьясы
тҿзҽтүгҽ юнҽлдерелгҽн документ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн түлҽү алынмый
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп ителми

2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
һҽм мҽҗбүри булган хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен түлҽү
алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре, шул исҽптҽн
мондый түлҽү күлҽмен исҽплҽү методикасы
турында мҽгълүматны да кертеп
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау
Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү-15 минуттан да артмаска
биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен тиеш.
алганда чиратның максималь вакыты
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алган очракта чиратта кҿтүнең максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт
Теркҽлү шҽхес ачыклаганнан соң һҽм документларны тикшергҽннҽн соң башкарыла
күрсҽтү турында соравын, шул исҽптҽн электрон
формада да теркҽү вакыты
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм янгын сүндерү системасы белҽн
биналарга, гариза бирүчелҽрне кҿтү һҽм кабул итү җиһазландырылган биналарда, документларны рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле җиһазлар,
урынына, шул исҽптҽн ҽлеге объектларның
мҽгълүмати стендлар белҽн башкарыла.
инвалидлар ҿчен үтемлелеген тҽэмин итүгҽ,
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү
инвалидларны социаль яклау турында Россия
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы керү-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итү).
Федерациясе законнары нигезендҽ, мондый
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа
хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст мҽгълүматы гариза бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның
һҽм мультимедияле мҽгълүмат урнаштыру һҽм
чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла
рҽсмилҽштерүгҽ талҽплҽр
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең һҽркем ҿчен
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы күрсҽткечлҽре
мҿмкин булуы һҽм сыйфаты күрсҽткечлҽре, шул булып тора:
исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар
Башкарма комитет бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге
белҽн үзара хезмҽттҽшлеге һҽм аларның зонасында урнашуы;
дҽвамлылыгы, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ Муниципаль ителҽ торган биналар булу;
хезмҽт алу мҿмкинлеге, Дҽүлҽт һҽм муниципаль
мҽгълүмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге мҽгълүмат ресурсларында,
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең эш дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
урыннарында, муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
барышы турында мҽгълүмат алу мҿмкинлеге, шул
башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт күрсҽтүгҽ комачаулаучы
исҽптҽн
мҽгълүмати-коммуникацион
киртҽлҽрне
җиңеп чыгарга ярдҽм күрсҽтү.
технологиялҽр куллану белҽн дҽ
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты булмау белҽн характерлана:
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2.16. Электрон формада муниципаль хезмҽт
күрсҽтү үзенчҽлеклҽре

Стандартның эчтҽлеге
мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм бирү чиратлары;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) карата шикаять;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирүчелҽргҽ
карата ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать
итүченең бер тапкыр үзара хезмҽттҽшлеге күздҽ тотыла. Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы
регламент белҽн билгелҽнҽ.
Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ (Алга таба –
КФҮ) муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮнең ерактан урнашкан эш урыннарында
күрсҽтелми.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан сайтта, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында алырга
мҿмкин.
Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе турында консультацияне
Интернет аша яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы
аша алырга мҿмкин.
Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза электрон формада
бирү каралган булса, гариза Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
Порталы аша бирелҽ (http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
(функциялҽр) бердҽм порталы (http:/ www.gosuslugi.ru/)
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ
процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ
процедураларны башкару
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү;
2) гариза кабул итү һҽм теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү һҽм бирү;
3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн һҽм (яки) телефон аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү
тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать итҽ.
Нотариаль гамҽллҽр кылган ҿчен җавап бирүче сҽркатиб (алга таба – сҽркатип)
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирүне гамҽлгҽ ашыра, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу
ҿчен кирҽкле документларның составы, формасы һҽм эчтҽлеге буенча һҽм кирҽк булганда гариза
бланкасын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: тҽкъдим ителгҽн документларның составы, формасы һҽм
эчтҽлеге буенча консультациялҽр, искҽрмҽлҽр.
3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче үзе, ышанычлы зат аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында язма
гариза тапшыра һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны Башкарма
комитетка тапшыра.
3.3.2. Сҽркҽтип гамҽлгҽ ашыра:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;
тикшерү вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итү (очракта гамҽллҽр буенча ышаныч кҽгазе);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын тикшерү;
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерү
(документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда буйсынучылар,
дҽгъвалар, сызган сүзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтүлҽр булмау).
Искҽрмҽлҽр булмаган очракта сҽркатиб башкара:
гаризаларны махсус журналда кабул итү һҽм теркҽү;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү датасы һҽм вакыты бирелгҽн
документларны кабул итү датасы турында тамга белҽн гариза күчермҽлҽрен тапшыру.
Ҽлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
нигез булган очракта, белгеч, документларны кабул итүне алып баручы мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
гаризаны теркҽү ҿчен каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм тапшырылган документларда
ачыкланган җитешсезлеклҽрне карап тотуны язмача аңлату белҽн документлар кире кайтара.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирүчегҽ кире
кайтарылган Документлар.
3.4. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү һҽм бирү
3.4.1. Сҽркҽтип гариза теркҽлгҽннҽн соң гамҽлгҽ ашыра:
гаризага теркҽлҽ торган документларда булган мҽгълүматларны тикшерү;
ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерү.
Хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, сҽркатип мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
баш тарту сҽбҽплҽре турында хҽбҽр итҽ һҽм ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган
процедураларны гамҽлгҽ ашыра.
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Нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерү ҿчен нигез булган очракта, сҽркатиб ҽлеге
Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булмаган очракта белгеч:
нотариаль гамҽллҽр кылган ҿчен түлҽү дҿреслеген тикшерҽ;
документның күчермҽсен яки документның тҿп нҿсхҽсе белҽн Ҿземтҽ;
документ күчермҽлҽренҽ тугрылык күрсҽтҽ;
Россия Федерациясе дҽүлҽт гербы тҿшерелгҽн җирлек башкарма комитетының матбугат
оттискына кул куя;
нотариаль гамҽллҽрне теркҽү реестрында кылынган нотариаль гамҽлне теркҽҽ;
гариза бирүчегҽ расланган документларны кире кайтара.
Ҽлеге Регламентның 3.3 -3.4 пунктлары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза
теркҽлгҽннҽн соң 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ тапшырылган документларның нотариаль
расланган күчермҽлҽре яки күчермҽлҽре.
3.4.2. Сҽркҽтип хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында Карар кабул ителгҽн очракта
нотариаль гамҽллҽр башкарудан баш тарту турында Карар Чыгара. Карар гариза бирүчегҽ почта
аша җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хезмҽт күрсҽтү
ҿчен мҿрҽҗҽгать иткҽн вакыттан алып биш кҿннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ юнҽлдерелгҽн нотариаль гамҽллҽр
башкарудан баш тарту турында карар.
3.5. Нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерү
3.5.1. Сҽркҽтип очракта нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерергҽ мҿмкин:
физик һҽм юридик затлардан ҿстҽмҽ мҽгълүматларны юк итү зарур;
экспертизага документлар җибҽрү;
кызыксынган затларны ҽлеге гамҽллҽр башкаруга каршы каршылыклар булмавы турында
сорашырга кирҽк.
Секретарь мҿрҽҗҽгать итүчегҽ нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерү турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирүченең нотариаль гамҽллҽр кылуын кичектерү
турында хҽбҽр итү.
3.5.2. Секретарь нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерү турында Карар кабул ителгҽннҽн
соң ҿстҽмҽ мҽгълүмат алу ҿчен кирҽкле запрос ҽзерли һҽм тиешле органга яки кызыксынган
затка җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүчегҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн
вакыттан алып биш кҿннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тиешле органга яки кызыксынган затка юнҽлдерелгҽн
запрос.
3.5.3. Сҽркатип гарызнамҽлҽргҽ җавап килгҽннҽн соң мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хҽбҽр итҽ һҽм
3.3 пунктлары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ хезмҽт күрсҽтҽ. – 3.4 ҽлеге Регламент.
3.6. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү, КФҮнең ерактан урнашкан эш урыны.
КФҮлҽрдҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү, КФҮнең ерактан урнашкан эш урыннарында
күрсҽтелми.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү.
3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар ачыкланган
очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (кушымта №1);
гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн
документ;
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.
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Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза гариза
гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталы яисҽ күпфункцияле үзҽге аша
бирелҽ.
3.7.2. Башкарма комитет секретаре техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризалар кабул
итҽ, теркҽлгҽн документлар белҽн гариза яза.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.7.3. Башкарма комитет секретаре документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽрне кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.4 пунктында каралган
процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата
булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн үзе кул куя
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан яки
телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту гариза
бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ органы вазыйфаи затларының
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽү үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып тора:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм килештерү.
Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү;
3) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен
тикшерү.
Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты еллык
яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин.
Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле
барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм авыл
җирлеге башлыгына карарлар кабул итү максатыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽ бирелҽ.
4.2. Авыл җирлеге башлыгы тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча
административ процедуралар тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен үтҽүгҽ агымдагы
контроль гамҽлгҽ ашырыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарҽ
органының структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында нигезлҽмҽлҽр белҽн
билгелҽнҽ.
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Авыл җирлеге башлыгы мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап
тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы.
Башкарма комитет секретаре ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ
гамҽллҽрнең вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ башкарылмавы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
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барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла торган) карар һҽм гамҽллҽр ҿчен законда
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җавап тота.
4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары
тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма комитет эшчҽнлеге
Ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы
мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне)
судка кадҽр карап тикшерү мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының,
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять
белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитетка муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр
тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да мҿрҽҗҽгать итҽ
ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең гарызнамҽсен теркҽү
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актлары белҽн каралмаган
документларны яисҽ мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе;
4) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн каралган
документларны кабул итүдҽн баш тарту;
5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту;
6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив
хокукый актлары белҽн каралмаган түлҽү муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
тоткарлау;
7) Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн
баш тартуы яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) ҽгҽр туктату нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ документлар яисҽ мҽгълүмат
булмау һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны
кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ күрсҽтелмҽгҽн очракта, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан
тыш, аларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы һҽм (яисҽ) булмавы күрсҽтелгҽн.
5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада
бирелҽ.
Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре,
Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып җибҽрелҽ ала (http://www.
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aznakayevo.tatar.ru), Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр бердҽм порталы
(http://uslugi.tatar.ru/), дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы (функциялҽре)
(http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүе вакытында кабул
ителергҽ мҿмкин.
5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн
шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш, ҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартуы яисҽ җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокны бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматны карап торырга тиеш:
1) хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять белдерелҽ торган
карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи затының исеме;
2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать итүченең
яшҽү урыны - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүченең урнашу урыны турында мҽгълүмат юридик затның, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган
очракта) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (адресы) ;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи
затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл
кылмау) турында белешмҽлҽр;
4) дҽлиллҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче
органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн.
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның күчермҽлҽре
куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге
китерелҽ.
5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткаларны һҽм хаталарны
тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн түлҽнмҽгҽн
акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарталар.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килүче кҿннҽн дҽ соңга
калмыйча мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең телҽге буенча электрон
формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ.
5.9. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү
максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында
мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽ һҽм муниципаль хезмҽт
күрсҽтү максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ башкарылырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында
мҽгълүмат күрсҽтелҽ.
5.10. Шикаять мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш түгел дип танылган
очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарка шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.11. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча административ
хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау буенча
вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына
юллый.
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Кушымта №1
Татарстан Республикасы
Азнакаевскай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге Башлыгына
__________________________
Техник хаталар тҿзҽтҥ турында гариза
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм,
______________________________________________________________________
(хезмҽт исеме)
Язылган:_______________________________________________________________________________________
________________________________________
Дҿрес мҽгълүмат:_______________________________________________
______________________________________________________________________
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне, җибҽрелгҽн техник хатаны
тҿзҽтеүгезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта мондый карарны
җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документны адреска җибҽрү юлы белҽн E-mail:_______;
расланган күчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьдҽ, почта аша түбҽндҽге адрес
буенча:________________________________________________________________.
Шҽхсҽн мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында шҽхси мҽгълүматларны җыю,
системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгҽртү), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру,
блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук персональ мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле бүтҽн гамҽллҽр
кабул итүне дҽ кертеп) мин тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итүне дҽ кертеп, раслыйм.
Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа түбҽнрҽк кертелгҽн
мҽгълүматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документларның күчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм
анда дҿрес мҽгълүматлар бар.
Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча сораштыруда катнашырга
ризалык бирҽм:_______________________.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.О.)
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Кушымта
(белешмҽ)

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ
тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары,
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты
Вазифасы

Телефон

Электрон адресы

Авыл җирлеге башлыгы
Башкарма комитет секретаре

8(85592) 36141
8(85592) 36141

Tshug.Azn@tatar.ru
Tshug.Azn@tatar.ru
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Татарстан Республикасы
Азнакаевскай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты карарына
12 кушымта
04 февраль 2019 №5

Нотариаль гамҽллҽр кылу буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ
регламент:
васыять таныклыгы яки ышаныч таныклыгы
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр.
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге административ регламенты (алга таба –
Регламент) нотариаль гамҽллҽр кылу буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм
тҽртибен билгели: васыять таныклыгы яки ышанычнамҽ таныклыгы (алга таба – муниципаль
хезмҽт).
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирүче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Азнакаевского муниципаль районы Татар
Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты (алга таба –Башкарма комитет) тарафыннан күрсҽтелҽ.
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татар Шуган авылы, Совет урамы, 41в йорт.
Эш графигы:
дүшҽмбе – җомга: 8.00 - 17.00 сҽгатькҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм тҿшке аш ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ.
Белешмҽлҽр ҿчен телефон: 885592 36141.
Шҽхесне раслаучы документлар булу мҽҗбүри.
1.3.2. "Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль районның рҽсми
сайты адресы (алга таба – «Интернет» челтҽре): (http://www. aznakayevo.tatar.ru).
1.3.3. Информация о муниципальной услуге, а также о месте нахождения и графике работы
Исполкома может быть получена:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм
текстлы мҽгълүмат туплаган мҽгълүмат стендлары ярдҽмендҽ, гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен.
Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1пунктларда (пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
мҽгълүматны үз эченҽ ала;
2) "Интернет «челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http://www.
aznakayevo.tatar.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында
(http://uslugi.tatar.ru/);
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/
www.gosuslugi.ru/);
5) Башкарма комитетта:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-кҽгазьдҽ почта
аша, электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Башкарма комитет
белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү
ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълүмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү гамҽлгҽ түбҽндҽгелҽр нигезендҽ ашырыла:
Россия Федерациясе Граждан кодексы (беренче ҿлеш) 30.11.1994 № 51-ФЗ (алга таба - РФ
ШрК) (РФ законнары җыелмасы, 05.12.1994, №32, 3301 ст.);
Россия Федерациясе Салым кодексы (икенче ҿлеш) 5.08.2000 №117-ФЗ (алга таба-РФ НК)
(РФ законнары җыелмасы, 07.08.2000, № 32, 3340 ст.);

199
Нотариат турында 1993 елның 11 февралендҽге 4462-1 номерлы Россия Федерациясе
законнары нигезлҽре (алга таба-нигезлҽре) (РФ СНД һҽм ВС Җыелма басмасы, 11.03.1993 № 10,
357 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында " 2003
елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ номерлы Федераль
закон) (РФ законнары җыелмасы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.);
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ
законнары җыелмасы, 02.08.2010, №31, 4179 ст.);
Россия Юстиция министрлыгының «Нотариус тарафыннан ҽзерлҽнгҽн электрон документ
форматына талҽплҽрне раслау турында» 2015 елның 29 июнендҽге 155 номерлы боерыгы (алга
таба – 155 номерлы боерык) (хокукый мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы
http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2015);
Россия Юстиция министрлыгының «Нотариаль гамҽллҽрне, нотариаль таныклыкларны һҽм
алыш - бирешлҽрдҽ таныклыкларны теркҽү реестрлары формаларын һҽм аларны рҽсмилҽштерү
тҽртибен раслау турында» 2016 елның 27 декабрендҽге 313 номерлы боерыгы (алга таба-313
номерлы боерык) (хокукый мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы )http://www.pravo.gov.ru
30.12.2016);
Россия Юстиция министрлыгының «җирлеклҽрнең җирле администрациялҽре башлыклары
һҽм җирлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнарының махсус вҽкалҽтле вазыйфаи затлары, муниципаль
районнарның җирле администрациялҽре башлыклары һҽм муниципаль районнарның җирле
үзидарҽ органнарының махсус вҽкалҽтле вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль гамҽллҽр
башкару тҽртибе турында инструкцияне раслау хакында " 2017 елның 6 июнендҽге 97 номерлы
боерыгы (алга таба - 97 номерлы боерык) (Россия газетасы, № 133, 21.06.2017);
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль түлҽүлҽр турында дҽүлҽт мҽгълүмат системасын алып бару
тҽртибен раслау хакында " 2017 елның 12 маендагы 11н номерлы Федераль казначылык боерыгы
(алга таба – 11н боерыгы) (хокукый мҽгълүматның рҽсми интернет-порталы
http://www.pravo.gov.ru, 25.07.2017);
«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 23
январендэ 38 нче номерлы карары белҽн кабул ителгҽн, Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Уставы ( алга таба –Устав) белҽн;
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 30 маенда
47 нче номерлы карары белҽн расланган, Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ ( алга таба-БК турынданигезлҽмҽ)
1.4.Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
завещание - составленное в соответствии с действующим законодательством и по
определенной форме, нотариально заверенное письменное распоряжение владельца имущества,
ценностей, денежных вкладов о том, в чье владение должна быть передана его собственность
после смерти;
ышанычнамҽ дип ҿченче затлар каршында вҽкил булу ҿчен башка затка бер зат тарафыннан
бирелҽ торган язма вҽкалҽтлҽр таныла. Вҽкил белҽн килешү тҿзегҽндҽ язма вҽкалҽтлҽр турыдантуры ҿченче затка тҽкъдим ителергҽ мҿмкин;
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге – Татарстан
Республикасы муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округы) тҿзелгҽн дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге территориаль аерымланган структур
бүлекчҽсе (офисы) ерактан торып эш урыны, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен
раслау турында " 2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру»;
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техник хата-муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документларга кертелгҽн мҽгълүматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽүгҽ китергҽн
хата (описка, басма, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), документлар нигезендҽ
белешмҽлҽр кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽргҽ туры килмҽвен китергҽн хата (описка,
басма, грамматик яки арифметик хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза) дигҽндҽ
телдҽн мҿрҽҗҽгать аңлашыла.
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартының
исеме
2.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү исеме
2.2. Турыдан-туры муниципаль хезмҽт күрсҽтүче җирле
үзидарҽ башкарма-боеру органы исеме
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽренең
тасвирламасы
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итү зарурлыгын исҽпкҽ алып, туктатылу
мҿмкинлеге Россия Федерациясе законнары белҽн
каралган очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып
тору срогы
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар һҽм башка
норматив хокукый актлар, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр,
аларны алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада,
аларны тапшыру тҽртибе нигезендҽ кирҽкле
документларның тулы исемлеге
2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм
мҿрҽҗҽгать итүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы башка
оешмалар карамагында булган һҽм муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен норматив хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның тулы исемлеге, шулай ук аларны алу
ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе; дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ органы
яисҽ ҽлеге документлар карамагында булган оешма
2.7. Норматив хокукый актларда каралган очракларда
Килештерү хезмҽт күрсҽтү ҿчен талҽп ителгҽн һҽм
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан гамҽлгҽ
ашырыла торган дҽүлҽт хакимияте органнары (җирле
үзидарҽ органнары) һҽм аларның структур бүлекчҽлҽре
Исемлеге

Стандартның эчтҽлеге

Муниципаль хезмҽт яисҽ
талҽпне билгелҽҥче
норматив акт

Нотариаль гамҽллҽр башкару: васыять таныклыгы яки ышаныч РФ ДРК;
таныклыгы
97 номерлы боерык
Башкарма комитет
Устав;
Положение;
Нотариаль гамҽллҽрне башкару васыять таныклыгы яки ышанычнамҽ
таныклыгы.
Нотариаль гамҽллҽрне башкарудан баш тарту
Васыять таныклыгы яки ышаныч таныклыгы мҿрҽҗҽгать иткҽн
вакыттан алып бер эш кҿне дҽвамында гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать иткҽн вакыттан алып биш эш кҿне эчендҽ хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту турында Карар кабул ителгҽн очракта.
Мҿрҽҗҽгать иткҽн вакыттан алып, биш эш кҿне эчендҽ нотариаль
гамҽллҽр кылуны кичектерү турында Карар кабул ителгҽн очракта.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган
1. Паспорт яки гариза бирүченең шҽхесен раслаучы башка документлар.
97 боерык
2. Ышанычны раслаучы документлар

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка килҽ:
Дҽүлҽт пошлинасы турында белешмҽлҽр

Килешү талҽп ителми

11н боерык
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2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тулы исемлеге

2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору яки
бирүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге

2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына торган
дҽүлҽт пошлинасы яки башка түлҽү алу тҽртибе, күлҽме
һҽм нигезлҽре

1) Документларны тиешенчҽ тапшырмау;
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында
күрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда теркҽлмҽгҽн
тҿзҽтүлҽр, аларның эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек бирми торган
җитди җҽрҽхҽтлҽр бар;
4) тиешле органга документлар тапшыру
Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигез каралмаган.
Нигез баш тарту ҿчен:
1) мондый гамҽллҽр кылу законга каршы килҽ.
2) гамҽл башка җирлек яки муниципаль районның җирле үзидарҽ
органының вазыйфаи заты тарафыннан башкарылырга тиеш
3) суд тарафыннан эшкҽ яраксыз яисҽ эшкҽ сҽлҽтле дип танылган
гражданин йҽ кирҽкле вҽкалҽтлҽргҽ ия булмаган вҽкил нотариаль гамҽллҽр
башкаруны сорап мҿрҽҗҽгать итте;
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль түлҽүлҽр турында дҽүлҽт мҽгълүмат
системасы (алга таба – ГМС ГМП) аша дҽүлҽт пошлинасын һҽм нотариаль
тарифны түлҽү турында мҽгълүмат кермҽү);
5) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар тулы күлҽмдҽ
тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган гаризада һҽм (яки) документларда
тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес булмаган мҽгълүмат бар.
Нотариаль гамҽллҽр кылган ҿчен муниципаль хезмҽт түлҽүле
(түлҽүле) нигездҽ күрсҽтелҽ.
Дҽүлҽт пошлинасы
1) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ нотариаль форма
талҽп итүче килешү (килешүлҽр) кылуга ышанычнамҽ таныклыгы ҿчен-200
сум;
2) Россия Федерациясе законнары нигезендҽ нотариаль форма
талҽп итүче башка ышаныч кҽгазе таныклыгы ҿчен-200 сум;
3) тҽртиптҽ бирелҽ торган ышаныч таныклыгы ҿчен, мондый
таныклык Россия Федерациясе законнары нигезендҽ мҽҗбүри булган
очракта-200 сум;
4) васыять таныклыгы ҿчен, ябык васыятьне кабул иткҽн ҿчен-100
сум;
5) ҽлеге пунктның 6 пунктчасында каралган мҿлкҽтдҽн тыш,
мҿлкҽт белҽн файдалану һҽм (яки) эш итү хокукына ышанычнамҽ
таныклыгы ҿчен:
балалар, шул исҽптҽн уллыкка алынган, ир белҽн хатын, атааналар, тулы туган кардҽшлҽр һҽм апалар-100 сум;
башка физик затларга-500 сум;

РФ НК (икенче ҿлеш)

333.24

ст. 1пункт 1 пунктча
Нигелҽмҽнең 22.1 ст.1 ҿлеш 6 п.
НК РФ (икенче ҿлеш) 333.24 ст.1
пункт пунктча 3
НК РФ (икенче ҿлеш) 333.24 ст.
1 пункт 13 пунктча
НК РФ (икенче ҿлеш) 333.24 ст.
1 пункт 15 пунктча
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6) автотранспорт чаралары белҽн файдалану һҽм (яки) эш итү
хокукы ҿчен ышаныч кҽгазе таныклыгы ҿчен:
балаларга, шул исҽптҽн уллыкка алынган, иренҽ, ҽти-ҽнилҽренҽ,
Тулы туган кардҽшлҽренҽ һҽм апаларына-250 сум;
башка физик затларга-400 сум;
Авыл җирлеге башкарма комитеты бинасыннан читтҽ
башкарылучы нотариаль гамҽллҽр ҿчен дҽүлҽт пошлинасы бер ярым
тапкыр арттырылган күлҽмдҽ түлҽнҽ.
Нотариаль тариф-200 сум. 1-2 тҿркем инвалидларына 100 сум
ташлама 50 %.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча бирелгҽн документка
үзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта, орган һҽм (яки) вазыйфаи зат гаебе белҽн
җибҽрелгҽн хаталарны тҿзҽтүгҽ юнҽлдерелгҽн документ мҿрҽҗҽгать
итүчедҽн түлҽү алынмый
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп ителми
мҽҗбүри булган хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен түлҽү алу тҽртибе,
күлҽме һҽм нигезлҽре, шул исҽптҽн мондый түлҽү күлҽмен
исҽплҽү методикасы турында мҽгълүматны да кертеп
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ
Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү-15 минуттан да
һҽм мондый хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен алганда
артмаска тиеш.
чиратның максималь вакыты
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алган очракта чиратта кҿтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽтү
Теркҽлү шҽхес урнаштырганнан һҽм документларны тикшергҽннҽн
турында соравын, шул исҽптҽн электрон формада да
соң башкарыла
теркҽү вакыты
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган биналарга,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм янгын сүндерү
гариза бирүчелҽрне кҿтү һҽм кабул итү урынына, шул
системасы
белҽн
җиһазландырылган
биналарда,
документларны
исҽптҽн ҽлеге объектларның инвалидлар ҿчен үтемлелеген рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмати стендлар белҽн
тҽэмин итүгҽ, инвалидларны социаль яклау турында
башкарыла.
Россия Федерациясе законнары нигезендҽ, мондый
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз
хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм
керү мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы керү-бинага чыгу һҽм алар
мультимедияле мҽгълүмат урнаштыру һҽм
чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итү).
рҽсмилҽштерүгҽ талҽплҽр
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм
мультимедиа мҽгълүматы гариза бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып,
урнаштырыла
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең һҽркем ҿчен мҿмкин
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы
булуы һҽм сыйфаты күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн күрсҽткечлҽре булып тора:
мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн үзара
Башкарма комитет бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану
хезмҽттҽшлеге һҽм аларның дҽвамлылыгы, дҽүлҽт һҽм мҿмкинлеге зонасында урнашуы;
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ
кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн

НК РФ (икенче ҿлеш) 333.24 ст 1
ҿлеш 16 пункт

Нигезлҽмҽнең 2 ҿлеше 22.1.ст.
НК РФ (икенче ҿлеш) 333.25 ст.
1 ҿлеш 1 п.
210-ФЗ номерлы Федераль
законның 8 статьясы
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Муниципаль хезмҽт алу мҿмкинлеге, Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең
эш урыннарында, муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы
турында мҽгълүмат алу мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
мҽгълүмати-коммуникацион технологиялҽр куллану белҽн
дҽ

2.16. Электрон формада муниципаль хезмҽт күрсҽтү
үзенчҽлеклҽре

документлар кабул ителҽ торган биналар булу;
мҽгълүмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге мҽгълүмат
ресурсларында, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында
тулы мҽгълүмат булу;
башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт күрсҽтүгҽ
комачаулаучы киртҽлҽрне җиңеп чыгарга ярдҽм күрсҽтү.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты булмау белҽн характерлана:
мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм бирү чиратлары;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гариза
бирүчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ һҽм муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи
затның һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең бер тапкыр үзара хезмҽттҽшлеге күздҽ
тотыла. Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ
(Алга таба – КФҮ) муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮнең ерактан урнашкан
эш урыннарында күрсҽтелми.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан сайтта, дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында алырга мҿмкин.
Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе турында
консультацияне Интернет аша яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза
электрон формада бирү каралган булса, гариза Татарстан Республикасы
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
Порталы
аша
бирелҽ
(http://uslugi.tatar.ru/) яки дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр)
бердҽм порталы (http:/ www.gosuslugi.ru/)
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ
процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ
процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү;
2) гариза кабул итү һҽм теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү һҽм бирү;
3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү.
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн һҽм (яки) телефон аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү
тҽртибе турында консультация алу ҿчен Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать итҽ.
Башкарма комитет секретаре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирүне, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларның составы, формасы һҽм эчтҽлеге буенча
гамҽлгҽ ашыра һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: тҽкъдим ителгҽн документларның составы, формасы һҽм
эчтҽлеге буенча консультациялҽр, искҽрмҽлҽр.
3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче васыятьне раслау һҽм ышанычнамҽлҽрне раслау буенча
нотариаль гамҽллҽр кылу турында язма гариза тапшыра һҽм документларны ҽлеге регламентның
2.5 пункты нигезендҽ авыл башкарма комитетына тапшыра.
3.3.2. Башкарма комитет секретаре гамҽлгҽ ашыра:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;
тикшерү вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итү (очракта гамҽллҽр буенча ышаныч Кҽгазе);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын тикшерү;
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерү
(документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда буйсынучылар,
дҽгъвалар, сызган сүзлҽр һҽм башка тҿзҽтүлҽр булмау).
Искҽрмҽлҽр булмаган очракта Башкарма комитет секретаре гамҽлгҽ ашыра:
гаризаларны махсус журналда кабул итү һҽм теркҽү;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү датасы һҽм вакыты бирелгҽн
документларны кабул итү датасы турында тамга белҽн гариза күчермҽлҽрен тапшыру.
Ҽлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
нигез булган очракта, Башкарма комитет секретаре, документларны кабул итү алып баручы
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны теркҽү ҿчен каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм
тапшырылган документларда ачыкланган җитешсезлеклҽрне карап тотуны язмача аңлату белҽн
документлар кире кайтара.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гражданның кабул ителгҽн мҿрҽҗҽгате яисҽ мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ кире кайтарылган документлар.
3.4. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү һҽм бирү
3.4.1. Башкарма комитет секретаре гаризаны теркҽгҽннҽн соң түбҽнҽгелҽрне гамҽлгҽ
ашыра:
гаризага теркҽлҽ торган документларда булган мҽгълүматларны тикшерү;
ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерү.
Хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет секретаре
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ баш тарту сҽбҽплҽре турында хҽбҽр итҽ һҽм ҽлеге Регламентның 3.5
пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра.
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Нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерү ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет
белгече ҽлеге Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булмаган очракта Башкарма
комитет секретаре:
нотариаль гамҽллҽр кылган ҿчен түлҽү дҿреслеген тикшерҽ (электрон формада
ведомствоара электрон бҽйлҽнеш системасы аша дҽүлҽт пошлинасы турында мҽгълүмат бирү
турында запрос җибҽрү юлы белҽн) һҽм нотариаль гамҽллҽр кыла.
3.3-3.4 пунктлары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүчегҽ мҿрҽҗҽгать
иткҽн вакыттан алып 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: нотариаль васыять таныклыгы яки ышаныч таныклыгы.
1.4.2. Башкарма комитет секретаре хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында Карар кабул
ителгҽн очракта нотариаль гамҽллҽр башкарудан баш тарту турында Карар Чыгара. Карар гариза
бирүчегҽ почта аша җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хезмҽт күрсҽтү
ҿчен мҿрҽҗҽгать иткҽн вакыттан алып биш кҿннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ юнҽлдерелгҽн нотариаль гамҽллҽр
башкарудан баш тарту турында карар.
3.5. Нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерү
3.5.1. Башкарма комитет секретаре очракта нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерергҽ
мҿмкин:
физик һҽм юридик затлардан ҿстҽмҽ мҽгълүматларны юк итү зарур;
экспертизага документлар җибҽрү;
кызыксынган затларны ҽлеге гамҽллҽр башкаруга каршы каршылыклар булмавы турында
сорашырга кирҽк.
Башкарма комитет секретаре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерү
турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирүченең нотариаль гамҽллҽр кылуын кичектерү
турында хҽбҽр итү.
3.5.2. Башкарма комитет секретаре нотариаль гамҽллҽр кылуны кичектерү турында Карар
кабул ителгҽннҽн соң ҿстҽмҽ мҽгълүмат алу ҿчен кирҽкле запрос ҽзерли һҽм тиешле органга яки
кызыксынган затка җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүчегҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн
вакыттан алып биш кҿннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тиешле органга яки кызыксынган затка юнҽлдерелгҽн
запрос.
3.5.3. Сорауларга җаваплар кергҽннҽн соң Башкарма комитет секретаре мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ хҽбҽр итҽ һҽм 3.3 пункт белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ хезмҽт күрсҽтҽ. – 3.4 ҽлеге
Регламент.
3.6. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү, КФҮнең ерактан урнашкан эш урыны.
КФҮлҽрдҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү, КФҮнең ерактан урнашкан эш урыннарында
күрсҽтелми.
3.7. Техник хаталар тҿзҽтү.
3.7.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар
ачыкланган очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (кушымта №1);
гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн
документ;
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.
Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза гариза
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гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталы яисҽ күпфункцияле үзҽге аша
бирелҽ.
3.7.2. Башкарма комитет секретаре техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризалар кабул
итҽ, теркҽлгҽн документлар белҽн гариза яза.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.7.3. Башкарма комитет секретаре документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽрне кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.4 пунктында каралган
процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата
булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн үзе кул куя.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан яки
телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту гариза
бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ органы вазыйфаи затларының
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽү үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып тора:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм килештерү.
Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү;
3) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен
тикшерү.
Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты еллык
яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин.
Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле
барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм авыл
җирлеге башлыгына карарлар кабул итү максатыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽ бирелҽ.
4.2. Авыл җирлеге башлыгы тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча
административ процедуралар белҽн билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен үтҽүгҽ агымдагы контроль
гамҽлгҽ ашырыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарҽ
органының структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында нигезлҽмҽлҽр белҽн
билгелҽнҽ.
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланган очракта гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Авыл җирлеге башлыгы мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап
тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы.
Башкарма комитет белгече ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ
гамҽллҽрне вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
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Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла торган)
карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль
хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары
тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма комитет эшчҽнлеге
Ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы
мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне)
судка кадҽр карап тикшерү мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының,
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять
белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитетка муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр
тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да мҿрҽҗҽгать итҽ
ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең гарызнамҽсен теркҽү
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актлары белҽн каралмаган
документларны яисҽ мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе;
4) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн каралган
документларны кабул итүдҽн баш тарту;
5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту;
6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив
хокукый актлары белҽн каралмаган түлҽү муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
тоткарлау;
7) Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн
баш тартуы яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) ҽгҽр хезмҽтне күрсҽтүнең туктату нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ
кабул ителгҽн Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан
Республикасы законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар
белҽн каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ документлар яисҽ мҽгълүмат
булмау һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны
кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ күрсҽтелмҽгҽн очракта, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан
тыш, аларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы һҽм (яисҽ) булмавы күрсҽтелгҽн.
5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада
бирелҽ.
Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре,
Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып җибҽрелҽ ала
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(http://www.aznakayevo.tatar.ru), Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы
(функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүе
вакытында кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн
шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш, ҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартуы яисҽ җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокны бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматны карап торырга тиеш:
1) хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять белдерелҽ торган
карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи затының исеме;
2) фамилиясен, исемен, атасының исемен (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать
итүченең яшҽү урыны - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүченең урнашу урыны турында
мҽгълүмат - юридик затның, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры (номеры), электрон почта
адресы (булган очракта) һҽм җавап бирүчегҽ җибҽрелергҽ тиешле почта адресы;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи
затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл
кылмау) турында белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүченең яисҽ муниципаль
хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн дҽлиллҽр нигезендҽ .
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның күчермҽлҽре
куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге
китерелҽ.
5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткаларны һҽм хаталарны
тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн түлҽнмҽгҽн
акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарталар.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килүче кҿннҽн дҽ соңга
калмыйча мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең телҽге буенча электрон
формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү
максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында
мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр һҽм муниципаль
хезмҽт күрсҽтү максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ башкарылырга тиешле алга таба гамҽллҽр
турында мҽгълүмат күрсҽтелҽ
5.9. Шикаять мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш түгел дип танылган
очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарка шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.10. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча административ
хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау буенча
вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына
юллый.
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Кушымта №1
Татарстан Республикасы
Азнакаевскай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге Башлыгына
_________________________________
Техник хаталар тҿзҽтү турында гариза
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм,
______________________________________________________________________
(хезмҽт исеме)
Язылган:_____________________________________________________________________________________
__________________________________________
Дҿрес мҽгълүмат:_______________________________________________
______________________________________________________________________
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне, җибҽрелгҽн техник
хатаны тҿзҽтеүгезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта мондый
карарны җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документны адреска җибҽрү юлы белҽн E-mail:_______;
расланган күчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьдҽ, почта аша түбҽндҽге адрес
буенча:________________________________________________________________.
Шҽхсҽн мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында шҽхси мҽгълүматларны
җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгҽртү), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
йогышсызландыру, блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук персональ мҽгълүматларны эшкҽртү
ҿчен кирҽкле бүтҽн гамҽллҽр кабул итүне дҽ кертеп) мин тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шул
исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатларында алар нигезендҽ карарлар
кабул итүне дҽ кертеп, раслыйм.
Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа түбҽнрҽк кертелгҽн
мҽгълүматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар (документларның күчермҽлҽре)
Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу
документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълүматлар бар.
Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча сораштыруда катнашырга
ризалык бирҽм:_______________________.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.О.)

Кушымта
(искҽрмҽ ҿчен)

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ
тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары,
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты
Вазифасы
Авыл җирлеге башлыгы

Телефон

Электрон адресы

8(85592) 36141

Tshug.Azn@tatar.ru
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Башкарма комитет секретаре

8(85592) 36141

Tshug.Azn@tatar.ru
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Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты карарына
13 нче кушымта
«04» февраль 2019 №5

Гражданнарга
муниципаль торак фондында булган торак урыннарны найм шартнамҽлҽре нигезендҽ
хезмҽт торак урыннарын бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ административ
регламенты
I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) муниципаль торак фондында гражданнарга хезмҽт торак урыны наймы шартнамҽлҽре
буенча торак урыннары бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандартын һҽм тҽртибен
билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт күрсҽтү).
1.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне яшҽү урыны буенча хезмҽт торак урынын найм килешүе
буенча торак урыннарына мохтаҗлар буларак, шулай ук эш (хезмҽт итү) урыны буенча (алга таба мҿрҽҗҽгать итүче) исҽптҽ торучы гражданнар (хезмҽткҽрлҽр) ала.
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар
Шуган авыл җирле Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарфыннан күрсҽтелҽ.
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татар Шуган авылы, Совет урамы, 41в йорт.
Эш графигы:
дүшҽмбе – җомга: 8.00 - 17.00 сҽгатькҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм тҿшке аш ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ.
Белешмҽлҽр ҿчен телефон: 885592 36141.
Шҽхесне раслаучы документлар белҽн килү мҽҗбүри.
1.3.2. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль районның рҽсми
сайты адресы (алга таба – «Интернет» челтҽре): (http://www. aznakayevo.tatar.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һҽм эш
графигы турында мҽгълүмат бирелергҽ мҿмкин:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм
текстлы мҽгълүмат туплаган мҽгълүмат стендлары ярдҽмендҽ, гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү
ҿчен.
Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларында (пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
мҽгълүматны үз эченҽ ала);
2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http://www.
aznakayevo.tatar.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi.
tatar.ru/);
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/
www.gosuslugi.ru/);
5) Башкарма комитетта:
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 күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Башкарма комитет
белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү
ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълүмати стендларда урнаштырыла.
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1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү гамҽлгҽ ашырыла нигезендҽ:
«Россия Федерациясе Торак кодексын гамҽлгҽ кертү турында» 29.12.2004 ел, №188–ФЗ
Федераль закон (алга таба – РФ ТК) белҽн расланган Россия Федерациясе Торак кодексы
(03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 14 статья);
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында " 2003
елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ номерлы Федераль
закон) (РФ законнары җыелмасы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.);
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия
Федерациясе законнары җыелмасы, 02.08.2010, №31, 4179 статья);
"торак бинаны махсуслаштырылган торак фондына һҽм махсуслаштырылган торак урыннар
наймының типлаштырылган килешүлҽренҽ кертү кагыйдҽлҽрен раслау турында «2006 елның 26
гыйнварындагы 42 номерлы Россия Федерациясе Хҿкүмҽте карары (алга таба – 42 номерлы карар)
(Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 06.02.2006, № 6, 697 статья);
«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының 2007 ел, 20 сентябрь, 475 нче карары (алга таба – тҽртип) белҽн расланган Татарстан
Республикасы махсуслаштырылган торак фондының торак урыннарын бирү тҽртибе (алга табаТҽртип) (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карарлары һҽм боерыклары һҽм
республика башкарма хакимият органнарының норматив актлары җыентыгы, 24.10.2007, №39,
1489 ст.);
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 23
январендэ 38 нче номерлы карары белҽн кабул ителгҽн, Татарстан Республикасы Азнакай
муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Уставы ( алга таба –Устав) белҽн;
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 30 маенда
47 нче номерлы карары белҽн расланган, Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ ( алга таба-БК турынданигезлҽмҽ)
1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге – Татарстан
Республикасы муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округы) тҿзелгҽн дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге территориаль аерымланган структур
бүлекчҽсе (офисы) ерактан торып эш урыны, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен
раслау турында " 2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру»;
техник хата-муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документларга кертелгҽн мҽгълүматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽүгҽ китергҽн
хата (описка, мҿһер, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), документлар нигезендҽ
мҽгълүматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълүматлар туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка,
басма, грамматик яки арифметик хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза)
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ
Федераль законның 2 ст 2 пункты). Гариза стандарт бланкта (1нче кушымта) тутырыла.
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартының исеме

Стандартның эчтҽлеге

Муниципаль хезмҽт
яисҽ талҽпне
билгелҽҥче норматив
акт

2.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
исеме

Муниципаль торак фондында гражданнарга хезмҽт торак урынын найм шартнамҽлҽре буенча
торак урыннары бирү

РФ ТК;
42 номерлы карар

2.2. Турыдан-туры муниципаль
хезмҽт күрсҽтүче җирле үзидарҽ
башкарма-боеру органы исеме

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма
комитеты

БК турында нигезлҽмҽ

2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽлҽренең тасвирламасы

Гражданга хезмҽт торак урынын найм килешүе буенча торак урыны бирү турында боерык, найм
килешүе, Хезмҽт урынын кабул итү-тапшыру акты.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында хат
Карар чыгару гариза кергҽн вакыттан 13 кҿн 7 эчендҽ.
Карар чыгарылганнан соң ҿч эш кҿне эчендҽ килешү тҿзү.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган

РФ ТК;
42 номерлы карар

1) гариза;
2) гражданга (хезмҽткҽргҽ) хезмҽт торак урынын найм шартнамҽсе буенча торак урыны бирү
турындагы мҽсьҽлҽне карау ҿчен кирҽкле документлар (2 нче кушымта).
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма комитетта шҽхси
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның рҽсми
сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар гариза бирүче тарафыннан кҽгазьдҽ
түбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелде) мҿмкин:
шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн ышаныч кҽгазе нигезендҽ эшлҽүче зат);
почта аша җибҽрү.
Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ, гомуми файдаланудагы мҽгълүмат-

475 номерлы карарның 2.2
пункты

2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
срогы, шул исҽптҽн муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү
зарурлыгын исҽпкҽ алып, туктатылу
мҿмкинлеге Россия Федерациясе
законнары белҽн каралган очракта
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне
туктатып тору срогы
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
законнар һҽм башка норматив
хокукый актлар, шулай ук мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан тапшырылырга
тиешле муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри
булган хезмҽтлҽр, аларны алу
ысуллары, шул исҽптҽн электрон
формада, аларны тапшыру тҽртибе
нигезендҽ кирҽкле документларның
тулы исемлеге

7

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең вакыты административ процедураларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен минималь кирҽкле суммар сроктан чыгып билгелҽнгҽн. Административ
процедураларның озынлыгы эш кҿннҽрендҽ исҽплҽнҽ.
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2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ
органнары һҽм мҿрҽҗҽгать итүче
тҽкъдим итҽргҽ хокуклы башка
оешмалар карамагында булган һҽм
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
норматив хокукый актлар нигезендҽ
кирҽкле документларның тулы
исемлеге, шулай ук аларны алу
ысуллары, шул исҽптҽн электрон
формада, аларны тапшыру тҽртибе;
дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ органы
яисҽ ҽлеге документлар карамагында
булган оешма
2.7. Норматив хокукый актларда
каралган очракларда Килештерү
хезмҽт күрсҽтү ҿчен талҽп ителгҽн
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүче
орган тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла
торган дҽүлҽт хакимияте органнары
(җирле үзидарҽ органнары) һҽм
аларның структур бүлекчҽлҽре
Исемлеге
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
исемлеге
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне
туктатып тору яки бирүдҽн баш тарту
ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге

2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн

телекоммуникация челтҽрлҽре аша, шул исҽптҽн «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре
һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша да тапшырылырга мҿмкин
(җибҽрелде)
Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында:
1)Татарстан Республикасы территориясендҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, аның гаилҽсе ҽгъзаларына һҽм
алар белҽн бергҽ теркҽлгҽн барлык гражданнарга булган күчемсез мҿлкҽт объектларына аерым затның
хокуклары турында бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ.
Гариза бирүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге
регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн.
Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар
карамагында булган югарыда аталган документларны талҽп итү тыела.
Мҿрҽҗҽгать итүче югарыда күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны үз эченҽ алган документларны
тапшырмау гариза бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тормый

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне килештерү талҽп ителми

1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру;
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документлар
исемлегенҽ туры килмҽве;
3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда теркҽлмҽгҽн тҿзҽтүлҽр, аларның
эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек бирми торган җитди җҽрҽхҽтлҽр бар;
4) тиешле органга документлар тапшыру
Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигез каралмаган.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге:
1) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан документлар тулы күлҽмдҽ тапшырылмаган, яисҽ тапшырылган
гаризада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм (яисҽ) дҿрес булмаган мҽгълүмат бар.
2) Хезмҽт алучыны торак белҽн тҽэмин итү артык хисап нормалары.
3) соңгы биш ел эчендҽ торак шартларын тамырдан начарайту.
4) башка даими яшҽү урынына бару.5) Истечение срока действия трудового договора (контракта).
6) Хезмҽт итү срогы тҽмамлану.
7) сайланган вазыйфада булу срогы чыккач
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ
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ҿчен алына торган дҽүлҽт пошлинасы
яки башка түлҽү алу тҽртибе, күлҽме
һҽм нигезлҽре
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган
хезмҽт күрсҽтүлҽр ҿчен түлҽү алу
тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре, шул
исҽптҽн мондый түлҽү күлҽмен
исҽплҽү методикасы турында
мҽгълүматны да кертеп
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында сорау биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен алганда
чиратның максималь вакыты
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
соравын, шул исҽптҽн электрон
формада да теркҽү вакыты
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ
торган биналарга, гариза бирүчелҽрне
кҿтү һҽм кабул итү урынына, шул
исҽптҽн ҽлеге объектларның
инвалидлар ҿчен үтемлелеген тҽэмин
итүгҽ, инвалидларны социаль яклау
турында Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ, мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү тҽртибе турында
визуаль, текст һҽм мультимедияле
мҽгълүмат урнаштыру һҽм
рҽсмилҽштерүгҽ талҽплҽр
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
һҽркем ҿчен мҿмкин булуы һҽм
сыйфаты күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать
итүченең
вазыйфаи
затлар белҽн үзара хезмҽттҽшлеге һҽм
аларның дҽвамлылыгы, дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽгендҽ Муниципаль
хезмҽт алу мҿмкинлеге, Дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле
үзҽгенең
эш

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп ителми.

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү-15 минуттан да артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алган очракта чиратта кҿтүнең максималь вакыты 15
минуттан артмаска тиеш
Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ.
Электрон формада кергҽн Запрос ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ икенче ял (бҽйрҽм) эш кҿненҽ теркҽлҽ
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм янгын сүндерү системасы белҽн
җиһазландырылган биналарда, документларны рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмати
стендлар белҽн башкарыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү мҿмкинлеге тҽэмин
ителҽ (уңайлы керү-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа мҽгълүматы
гариза бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен
исҽпкҽ алып, урнаштырыла

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы күрсҽткечлҽре булып тора:
Башкарма комитет бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге зонасында
урнашуы;
кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган
биналар булу;
мҽгълүмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге мҽгълүмат ресурсларында, дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм
сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт күрсҽтүгҽ комачаулаучы киртҽлҽрне җиңеп
чыгарга ярдҽм күрсҽтү.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты булмау белҽн характерлана:
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урыннарында, муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең
барышы
турында
мҽгълүмат алу мҿмкинлеге, шул
исҽптҽн мҽгълүмати-коммуникацион
технологиялҽр куллану белҽн дҽ

2.16. Электрон формада муниципаль
хезмҽт күрсҽтү үзенчҽлеклҽре

мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм бирү чиратлары;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
карата шикаять;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирүчелҽргҽ карата ҽдҽпсез,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган
очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең бер тапкыр үзара
хезмҽттҽшлеге күздҽ тотыла. Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ (Алга таба – КФҮ)
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, КФҮнең ерак урнашкан эш урыннарында консультация бирүне,
документлар кабул итүне һҽм бирүне КФҮ белгече башкара.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан сайтта,
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында, КФҮлҽрдҽ алырга мҿмкин
Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе турында консультацияне Интернет аша
яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза электрон формада бирү
каралган булса, гариза Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша
бирелҽ (http://uslugi. tatar.ru/) яки дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталы
(http:/ www.gosuslugi.ru/)

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ процедураларны
башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ процедураларны
башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү;
2) гариза кабул итү һҽм теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽр
Формалаштыру һҽм җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
5) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү.
3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү.
3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультация алу ҿчен
Башкарма комитетка шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
Башкарма комитет белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тҽкъдим ителгҽн документлар һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча да консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк
булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документлар составы, формасы буенча,
рҿхсҽт алу буенча консультациялҽр.
3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче үзенҽ ышанып тапшырылган зат яки КФҮ аша шҽхсҽн, КФҮнең
читтҽн торып эш урыны муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында язмача гариза тапшыра һҽм ҽлеге
регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны Башкарма комитетка тапшыра.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гариза электрон формада Башкарма комитетка
электрон почта яки Интернет аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн гаризаны теркҽү
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
3.3.2.Башкарма комитет белгече, гаризалар кабул итүне алып баручы:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;
тикшерү вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итү (очракта гамҽллҽр буенча ышаныч кҽгазе);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын тикшерү;
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерү
(документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда буйсынучылар,
дҽгъвалар, сызган сүзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтүлҽр булмау).
Искҽрмҽлҽр булмаган очракта Башкарма комитет белгече түбҽндҽгелҽрне тормышка
ашыра:
гаризаларны махсус журналда кабул итү һҽм теркҽү;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен тапшыру, керҽ торган
номерга бирелгҽн документларны кабул итү датасы, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне үтҽү датасы
һҽм вакыты турында тамга белҽн;
Авыл җирлеге башлыгына карау ҿчен гариза җибҽрү.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет
белгече, документларны кабул итүне алып баручы мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны теркҽү ҿчен
каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлату белҽн документлар кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:
гаризалар һҽм документлар кабул итү 15 минут эчендҽ;
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гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽү.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына карауга юнҽлдерелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирүчегҽ кире кайтарылган документлар.
3.3.3. Авыл җирлеге башлыгы гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм гаризаны
Башкарма комитетка җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҿрҽҗҽгать нигезендҽ
мҽгълүматлар белҽн тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре соратып алына торган документлар (мҽгълүмат)
тапшыралар яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүмат
булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ведомствоара гарызнамҽгҽ җавап
ҽзерлҽүнең һҽм җибҽрүнең башка сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең
хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы
норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса, органга яки оешмага ведомствоара запрос
кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълүматлар) яки Башкарма комитетка
җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерү.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Башкарма комитет белгече гамҽлгҽ ашыра:
гаризага теркҽлҽ торган документларда булган мҽгълүматларны тикшерү;
ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерү.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет
белгече рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту проектын ҽзерлҽүне гамҽлгҽ ашыра (алга таба – нигезле баш
тарту).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булмаган очракта Башкарма комитет
белгече гамҽлгҽ ашыра:
авыр йҿклҽрне, зур габаритлы йҿклҽрне автомобиль йҿртү ҿчен рҿхсҽт проектын ҽзерлҽү
(алга таба-рҿхсҽт);
рҿхсҽт проектын Башкарма комитет җитҽкчесе белҽн килештерү.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң
бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе:авыл җирлеге башлыгына килештерүгҽ рҿхсҽт проекты яки
мотивлаштырылган баш тарту.
3.5.2. Авыл җирлеге башлыгы кабул ителгҽн рҿхсҽт проектын карый яки нигезле баш тарту
проектын килештерҽ һҽм имзалый.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң
бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: килешенгҽн рҿхсҽт проекты яки авыл җирлеге башлыгына имза
салуга юнҽлтелгҽн мотивлаштырылган баш тарту проекты.
3.5.3. Авыл җирлеге башлыгы карар яисҽ нигезле баш тарту проектын раслый һҽм
Башкарма комитетка җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны тҽмамлаганнан соң
бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган рҿхсҽт яки Башкарма комитетка җибҽрелгҽн
дҽлиллҽнгҽн баш тарту.
3.6. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү.
3.6.1. Башкарма комитет белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул ителгҽн карар турында телефон
һҽм (яки) электрон почта аша хҽбҽр итҽ һҽм гариза бирүчегҽ бирҽ, йҽ почта аша рҿхсҽт җибҽрҽ яки
нигезле кире кагу җибҽрҽ.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гамҽлгҽ ашырыла:
15 минут эчендҽ-мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси килүе очрагында;
ҽлеге Регламентның 3.5.3 пунктчасында каралган процедураны тҽмамлаганнан соң бер кҿн
эчендҽ, почта аша җавап җибҽрелгҽн очракта, хат белҽн.
3.6.2. Гариза бирүче килешүне ҿч нҿсхҽдҽ имзалый һҽм Башкарма комитет белгеченҽ
тапшыра.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешү.
3.6.3. Башкарма комитет белгече имзаланган килешүлҽр алгач, гариза бирүчегҽ имза ҿчен
хезмҽт урынын кабул итү - тапшыру актының ҿч нҿсхҽсен бирҽ. Актны имзалаганнан соң гариза
бирүче гариза бирүчегҽ Шартнамҽнең ике нҿсхҽсен, кабул итү-җир кишҽрлеген тапшыру актының
ике нҿсхҽсен бирҽ.
Ҽлеге Регламентның 3.6.2 - 3.6.3 пунктчалары белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар
мҿрҽҗҽгать итүче килгҽн кҿнне, 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн Килешү һҽм кабул итү-тапшыру
акты.
3.7. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү
3.7.1. Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҮнең ерактан
урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты нигезендҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.7.3. КФҮТҼН муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар ҽлеге
Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
КФҮкҽ җибҽрелҽ.
3.8. Техник хаталарны тҿзҽтү.
3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар ачыкланган
очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (кушымта № 4);
гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн
документ;
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.
Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза гариза
гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталы яисҽ күпфункцияле үзҽге аша
бирелҽ.
3.8.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза
кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны Башкарма комитетка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул
ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.8.3. Башкарма комитет белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган
процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган
документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн үзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта
аша җибҽрү (электрон почта аша) Башкарма комитетка техник хата булган документ тапшырганда
документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан яки телҽсҽ
кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
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4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту гариза
бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽү үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып тора:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм килештерү.
Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү;
3) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерү.
Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты еллык яки
еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерүлҽр
уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр
дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм авыл
җирлеге башлыгына карарлар кабул итү максатыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽ бирелҽ.
4.2. Авыл җирлеге башлыгы тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча
административ процедуралар тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен үтҽүгҽ агымдагы
контроль гамҽлгҽ ашырыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарҽ
органының структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында нигезлҽмҽлҽр белҽн
билгелҽнҽ.
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Авыл җирлеге башлыгы мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап
тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы.
Башкарма комитет белгече ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ
гамҽллҽрне вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла торган)
карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары
тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма комитет эшчҽнлеге
Ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат
алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр
карап тикшерү мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) шикаять белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитетка муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр
тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да мҿрҽҗҽгать итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең соравын теркҽү вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу;
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3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актлары белҽн каралмаган
документларны яисҽ мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе;
4) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн каралган
документларны кабул итүдҽн баш тарту;
5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту;
6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив
хокукый актлары белҽн каралмаган түлҽү муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
тоткарлау;
7) Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн
баш тартуы яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки тҽртибен
бозу;
9) ҽгҽр туктату нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм
башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса,
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору;
5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада
бирелҽ.
Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре, Азнакай
муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып җибҽрелҽ ала
(http://www.aznakayevo.tatar.ru), Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы
(функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүе
вакытында кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн
шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш, ҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартуы яисҽ җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокны бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматны карап торырга тиеш:
1) хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять белдерелҽ торган
карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи затының исеме;
2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать итүченең
яшҽү урыны - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүченең урнашу урыны турында мҽгълүмат юридик затның, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган
очракта) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (адресы) ;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның
яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау)
турында белешмҽлҽр;
4) дҽлиллҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче
органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн.
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның күчермҽлҽре
куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге
китерелҽ.

223
5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткаларны һҽм хаталарны
тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн түлҽнмҽгҽн
акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарталар.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килүче кҿннҽн дҽ соңга калмыйча
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язма формада һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең телҽге буенча электрон формада
шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү
максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында
мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽ һҽм муниципаль хезмҽт
күрсҽтү максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ башкарылырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында
мҽгълүмат күрсҽтелҽ.
5.9. Шикаять мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш түгел дип танылган
очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарка шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.10. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча административ
хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау буенча
вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына
юллый.

Кушымта №1
(муниципаль берҽмлекнең
җирле үзидарҽ органы исеме)
__________________________________________________
_________________ (алга таба-гариза бирүче).
(фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт
мҽгълүматлары, яшҽү урыны буенча теркҽлү, телефон)
Гражданнарга хезмҽт торак урынын найм шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүгҽ
Гариза
Килешү буенча торак урыны бирүегезне сорыйм ____ кв.м.
Торак урыны: муниципаль район( шҽһҽр округы), торак пункт
____________________ур.________________ й. ________.
Гаризага түбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:
1) мҿрҽҗҽгать итүченең һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларының шҽхесен раслаучы документлар;
2) Татарстан Республикасы буенча Федераль теркҽү хезмҽте Идарҽсе тарафыннан бирелгҽн
тиешле муниципаль берҽмлек территориясендҽ гражданның күчемсез милек объектларына, шулай
ук гаилҽ ҽгъзаларының, шул исҽптҽн балигъ булмаганнарны да кертеп, теркҽлү турындагы
белешмҽлҽрнең булмавы турында бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек реестрыннан гариза бирүче
вҽкалҽтле органга мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнгҽ кадҽр 10 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча ҿземтҽ (мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан мҿстҽкыйль рҽвештҽ тҽкъдим ителергҽ мҿмкин);
3) 2000 елның 1 гыйнварына кадҽр гражданинның күчемсез милек объектларына, шулай ук
гаилҽнең барлык ҽгъзаларына, балигъ булмаганнарны да кертеп, тиешле муниципаль берҽмлек
территориясендҽ теркҽлгҽн хокукның булмавы турында күчемсез милек Бердҽм дҽүлҽт реестрын
алып бару буенча вҽкалҽтле орган белешмҽсе, мҿрҽҗҽгать итүче вҽкалҽтле органга мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнгҽ кадҽр 10 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча бирелгҽн;
4) тиешле дҽүлҽт органы, Татарстан Республикасы Дҽүлҽт унитар предприятиесе, Татарстан
Республикасы Дҽүлҽт учреждениесе җитҽкчесенең үтенечнамҽсе;
5) хезмҽт килешүе күчермҽсе яки хезмҽт контрактының күчермҽсе;
6) хезмҽт кенҽгҽсе күчермҽсе.
Сораган вакытта сканерланган документларның оригиналарын бирүне вҽгъдҽ итҽм.

(дата)

(имза)

(ФИО)
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Кушымта №2
Законнар һҽм башка норматив хокукый актлар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ,
шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тҽкъдим ителергҽ тиешле хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
һҽм мҽҗбҥри булган
документлар исемлеге
а) мҿрҽҗҽгать итүченең һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларының шҽхесен раслаучы документлар;
б) Татарстан Республикасы буенча Федераль теркҽү хезмҽте Идарҽсе тарафыннан бирелгҽн
тиешле муниципаль берҽмлек территориясендҽ гражданның күчемсез милек объектларына, шулай
ук гаилҽ ҽгъзаларының, шул исҽптҽн балигъ булмаганнарны да кертеп, теркҽлү турындагы
белешмҽлҽрнең булмавы турында бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек реестрыннан гариза бирүче
вҽкалҽтле органга мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнгҽ кадҽр 10 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча ҿземтҽ (мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан мҿстҽкыйль рҽвештҽ тҽкъдим ителергҽ мҿмкин);
в) 2000 елның 1 гыйнварына кадҽр гражданинның күчемсез милек объектларына, шулай ук
гаилҽнең барлык ҽгъзаларына, балигъ булмаганнарны да кертеп, тиешле муниципаль берҽмлек
территориясендҽ теркҽлгҽн хокукның булмавы турында күчемсез милек Бердҽм дҽүлҽт реестрын
алып бару буенча вҽкалҽтле орган белешмҽсе, мҿрҽҗҽгать итүче вҽкалҽтле органга мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнгҽ кадҽр 10 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча бирелгҽн;
г) тиешле дҽүлҽт органы, Татарстан Республикасы Дҽүлҽт унитар предприятиесе, Татарстан
Республикасы Дҽүлҽт учреждениесе җитҽкчесенең үтенечнамҽсе;
д) хезмҽт килешүе күчермҽсе яки хезмҽт контрактының күчермҽсе;
е) хезмҽт кенҽгҽсенең күчермҽсе.

Кушымта №3
Татарстан Республикиасы
Азнакай муниципаль районы
_________ авыл җирлеге Башлыгына
__________________________
Техник хаталар тҿзҽтҥ турында гариза
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ
җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм,
______________________________________________________________________
(хезмҽт исеме)
Язылган:_______________________________________________________________________
________________________________________________________
Дҿрес мҽгълүмат:_______________________________________________
______________________________________________________________________
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне,
җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтеүгезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта
мондый карарны җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документны адреска җибҽрү юлы белҽн E-mail:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазьдҽ,
почта
аша
түбҽндҽге
адрес
буенча:________________________________________________________________.
Шҽхсҽн мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында шҽхси
мҽгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгҽртү), куллану, тарату (шул
исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук
персональ мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле бүтҽн гамҽллҽр кабул итүне дҽ кертеп) мин
тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итүне дҽ кертеп, раслыйм.
Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа түбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълүматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар
(документларның күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ
туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълүматлар бар.
Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча
сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм:_______________________.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)

Кушымта
(белешмҽ ҿчен)

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ
тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары,
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма комитеты
Вазифасы

Телефон

Электрон адресы

Авыл җирлеге башлыгы
Башкарма комитет секретаре

8(85592) 36141
8(85592) 36141

Tshug.Azn@tatar.ru
Tshug.Azn@tatar.ru
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Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты карарына
14 нче кушымта
«04» февраль 2019 №5
Муниципаль торак фондыннан торак урыннарын гражданнар милкенҽ тапшырганда
документлар рҽсмилҽштерҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ
регламентына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында административ регламент
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – Регламент)
муниципаль торак фондының торак урыннарын гражданнар милкенҽ тапшырганда документлар
рҽсмилҽштерү буенча хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль
хезмҽт).
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирүче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма
комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсҽтелҽ.
Муниципаль хезмҽт башкаручы – Башкарма комитет.
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Татар Шуган авылы, Совет урамы, 41в йорт.
Эш графигы:
дүшҽмбе – җомга: 8.00 - 17.00 сҽгатькҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм тҿшке аш ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ.
Белешмҽлҽр ҿчен телефон: 885592 36141.
Шҽхесне раслаучы документлар белҽн килү мҽҗбүри.
1.3.2. "Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль районның рҽсми сайты
адресы (алга таба – «Интернет» челтҽре): (http://www. aznakayevo.tatar.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һҽм эш
графигы турында мҽгълүмат бирелергҽ мҿмкин:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан муниципаль хезмҽтлҽр турында гариза бирүчелҽр
белҽн эшлҽү ҿчен визуаль һҽм текстлы мҽгълүматны үз эченҽ алган мҽгълүмати стендлар ярдҽмендҽ.
Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8,
2.10, 2.11, 5.1 пунктларда (пунктчаларда) булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҽгълүматны үз
эченҽ ала.
2) "Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http:/ www.aznakayevo.tatar.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi. tatar.ru/);
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/ www.gosuslugi.ru/);
5) Башкарма комитетта:
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 күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Башкарма комитет белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен Башкарма
комитет биналарында мҽгълүмати стендларда урнаштырыла.
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1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нигезендҽ түбҽндҽгечҽ гамҽлгҽ ашырыла:
«Россия Федерациясендҽ Торак фондын хосусыйлаштыру турында " 1991 елның 4 июлендҽге 15411 номерлы Россия Федерациясе Законы (алга таба – РФ Законы № 1541-1) (норматив актлар бюллетене, №
1, 1992);
«Күчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽүлҽт теркҽве турында "
21.07.1997 ел, № 122-ФЗ Федераль закон (алга таба-122-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары
җыелмасы, 28.07.1997, № 30, 3594 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында " 2003 елның
6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ
законнары җыелмасы, 06.10.2003, №40, 3822 ст.);
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында " 2010 елның 27 июлендҽге 210ФЗ номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелмасы, 2010, № 31, 4179 ст.);
«Татарстан Республикасында җирле үзидарҽ турында " 2004 елның 28 июлендҽге 45-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы)
(Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 23 январендэ
38 нче номерлы карары белҽн кабул ителгҽн, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге Уставы ( алга таба –Устав) белҽн;
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Советының 2012 елның 30 маенда 47
нче номерлы карары белҽн расланган, Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге
Башкарма комитеты турындагы нигезлҽмҽ ( алга таба-БК турынданигезлҽмҽ)
1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге – Татарстан Республикасы
муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округы) тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офисы)
ерактан торып эш урыны, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында» 2012 елның 22
декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру;
техник хата-муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм документларга
кертелгҽн мҽгълүматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка, мҿһер,
грамматик яки арифметик хата яки мондый хата), документлар нигезендҽ мҽгълүматлар кертелгҽн
документлардагы мҽгълүматлар туры килмҽүгҽ китергҽн хата (описка, басма, грамматик яки арифметик
хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза) нигезендҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 2 ст
2 пункты). Гариза стандарт бланкта (1нче кушымта) тутырыла.
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1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
2.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына талҽплҽр исеме
2.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү исеме
2.2. . Турыдан-туры муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче җирле үзидарҽ башкармабоеру органы исеме
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽлҽренең тасвирламасы
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы,
шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽ катнашучы оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итү зарурлыгын исҽпкҽ
алып, туктатылу мҿмкинлеге Россия
Федерациясе законнары белҽн каралган
очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүне
туктатып тору срогы
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
законнар һҽм башка норматив хокукый
актлар, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан тапшырылырга тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр,
аларны алу ысуллары, шул исҽптҽн
электрон формада, аларны тапшыру
тҽртибе нигезендҽ кирҽкле
документларның тулы исемлеге

Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге
Муниципаль торак фондының торак урыннарын гражданнар милкенҽ
тапшырганда документлар рҽсмилҽштерү
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татр Шуган авыл
җирлеге Башкарма комитеты
Торак бинаны милеккҽ тапшыру турында килешү;
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы гариза кергҽн вакыттан 11 кҿн.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган

1) гариза;
2) Гаилҽнең һҽр ҽгъзасының шҽхесен раслаучы документлар;
3) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче
исеменнҽн вҽкил эшли икҽн);
4) Гражданнарның торак урыныннан файдалану хокукын раслаучы
Документ (ордер, торак урынның социаль наймы турында килешү);
5) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ коммерцияле оешмалар
тарафыннан бирелгҽн очракта);
6) Опекун таныклыгының күчермҽсе, ҽгҽр торак бинада 14 яшьтҽн 18
яшькҽ кадҽрге бары тик балигъ булмаган балалар яки эшкҽ яраксыз
гражданнар гына яши икҽн;
7) Опекун, попечитель билгелҽү турында карар, опекун таныклыгының
күчермҽсе, торак урынын хосусыйлаштыру ҿчен опека һҽм попечительлек
органнарының рҿхсҽте-14 яшькҽ кадҽрге балигъ булмаган гражданнар гына
яши торган торак бинаны хосусыйлаштырганда;
8) Хосусыйлаштыруда катнашудан баш тарту турында нотариаль
расланган гариза (ҽгҽр гаилҽ ҽгъзалары хосусыйлаштыруда катнашырга
телҽми икҽн);
9) Элеккеге яшҽү урыннарыннан түлҽүсез хосусыйлаштыру хокукын
файдаланмау турында белешмҽ.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма
комитетта шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон

Хезмҽт кҥрсҽтҥне яки талҽпне
билгелҽҥче норматив акт
РФ Законы № 1541-1
БК турында Нигезлҽмҽ
№122-ФЗ Федераль законның 14 ст.
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2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ
органнары һҽм мҿрҽҗҽгать итүче
тҽкъдим итҽргҽ хокуклы башка
оешмалар карамагында булган һҽм
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
норматив хокукый актлар нигезендҽ
кирҽкле документларның тулы
исемлеге, шулай ук аларны алу
ысуллары, шул исҽптҽн электрон
формада, аларны тапшыру тҽртибе;
дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ органы
яисҽ ҽлеге документлар карамагында
булган оешма
2.7. Норматив хокукый актларда
каралган очракларда Килештерү хезмҽт
күрсҽтү ҿчен талҽп ителгҽн һҽм
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган
дҽүлҽт хакимияте органнары (җирле
үзидарҽ органнары) һҽм аларның
структур бүлекчҽлҽре исемлеге
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
исемлеге

формасы Башкарма комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм кушымта итеп бирелҽ торган документлар гариза бирүче
тарафыннан кҽгазьдҽ түбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга
(җибҽрелде) мҿмкин:
шҽхсҽн (мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн ышаныч кҽгазе нигезендҽ
эшлҽүче зат);
почта аша җибҽрү.
Гариза һҽм документлар шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон
документ рҽвешендҽ, гомуми файдаланудагы мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрлҽре аша, шул исҽптҽн «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽре һҽм дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы аша да
тапшырылырга мҿмкин (җибҽрелергҽ)
Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында барлыкка килҽ:
1) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ җирле үзидарҽ органнары
тарафыннан бирелгҽн очракта);
2) булган (булган) күчемсез милек объектларына аерым затның хокуклары
турында бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ;
3) Күчемсез милек объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн
хокуклары турында бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ.
Гариза бирүче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы документларны алу ысуллары
һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн.
Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм
башка оешмалар карамагында булган югарыда аталган документларны талҽп
итү тыела.
Мҿрҽҗҽгать итүче югарыда күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны үз эченҽ алган
документларны тапшырмау гариза бирүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту
ҿчен нигез булып тормый
14 яшькҽ кадҽрге балигъ булмаган балалар яши торган торак бинаны
хосусыйлаштыру вакытында опека һҽм попечительлек органнарының
ризалыгы, ҽгҽр хосусыйлаштыру мондый затларны хосусыйлаштыру
шартнамҽсенҽ кертмичҽ гамҽлгҽ ашырыла икҽн, эшкҽ яраксыз гражданнар

1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшыру;
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында
күрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда теркҽлмҽгҽн
тҿзҽтүлҽр, аларның эчтҽлеген юкка чыгарырга мҿмкинлек бирми торган
җитди җҽрҽхҽтлҽр бар;
4) тиешле органга документлар тапшыру

7
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне
туктатып тору яки бирүдҽн баш тарту
ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге

2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн
ҿчен алына торган дҽүлҽт пошлинасы
яки башка түлҽү алу тҽртибе, күлҽме
һҽм нигезлҽре
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽт
күрсҽтүлҽр ҿчен түлҽү алу тҽртибе,
күлҽме һҽм нигезлҽре, шул исҽптҽн
мондый түлҽү күлҽмен исҽплҽү
методикасы турында мҽгълүматны да
кертеп
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында сорау биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен алганда
чиратның максималь вакыты
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль
хезмҽт күрсҽтү турында соравын, шул
исҽптҽн электрон формада да теркҽү
вакыты
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ
торган биналарга, гариза бирүчелҽрне
кҿтү һҽм кабул итү урынына, шул
исҽптҽн ҽлеге объектларның
инвалидлар ҿчен үтемлелеген тҽэмин
итүгҽ, инвалидларны социаль яклау
турында Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ, мондый хезмҽтлҽр күрсҽтү
тҽртибе турында визуаль, текст һҽм

Хезмҽт күрсҽтүне туктату ҿчен нигез каралмаган.
Баш тарту ҿчен нигез:
1) Мҿрҽҗҽгать итүче документлар тулы күлҽмдҽ түгел, йҽ тапшырылган
гаризада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес булмаган
мҽгълүмат бар;
2) Тиешле органга документлар тапшыру
3) Ҽгҽр тиешле документ мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан үз инициативасы
буенча тапшырылмаган булса, Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмавы турында таныклаучы ведомствоара
сорауга дҽүлҽт хакимияте органының, җирле үзидарҽ органының яисҽ
оешманың ведомство карамагындагы органына җавап алуы;
4) Хосусыйлаштыру хокукы элек файдаланылды;
5) Хосусыйлаштыруда катнашучылар арасыннан гаилҽ ҽгъзаларының
балигъ булмаган балалары (опека һҽм попечительлек органнары рҿхсҽтеннҽн
башка) искҽрмҽ булып тора)
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽт күрсҽтү талҽп ителми

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирү-15 минуттан да
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алган очракта чиратта кҿтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш
Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ.
Электрон формада кергҽн запрос ял (бҽйрҽм) кҿненнҽн соң икенче эш
кҿненҽ теркҽлҽ
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгын системасы һҽм янгын сүндерү
системасы
белҽн
җиһазландырылган
биналарда,
документларны
рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмати стендлар белҽн
башкарыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз
керү мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы керү-бинага чыгу һҽм алар
чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм
мультимедиа мҽгълүматы гариза бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
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мультимедияле мҽгълүмат урнаштыру
һҽм рҽсмилҽштерүгҽ талҽплҽр
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
һҽркем ҿчен мҿмкин булуы һҽм
сыйфаты күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар
белҽн үзара хезмҽттҽшлеге һҽм аларның
дҽвамлылыгы, дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле
үзҽгендҽ Муниципаль хезмҽт алу
мҿмкинлеге, Дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле
үзҽгенең эш урыннарында, муниципаль
хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында
мҽгълүмат алу мҿмкинлеге, шул
исҽптҽн
мҽгълүмати-коммуникацион
технологиялҽр куллану белҽн дҽ

2.16. Электрон формада муниципаль
хезмҽт күрсҽтү үзенчҽлеклҽре

исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып,
урнаштырыла
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы
күрсҽткечлҽре булып тора:
Башкарма комитет бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашуы;
кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар
кабул ителҽ торган биналар булу;
мҽгълүмати
стендларда,
«Интернет»
челтҽрендҽге
мҽгълүмат
ресурсларында, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы
мҽгълүмат булу;
башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт күрсҽтүгҽ
комачаулаучы киртҽлҽрне җиңеп чыгарга ярдҽм күрсҽтү.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты булмау белҽн характерлана:
мҿрҽҗҽгать итүчелҽргҽ документлар кабул итү һҽм бирү чиратлары;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү срокларын бозу;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) карата шикаять;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гариза
бирүчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында сорау биргҽндҽ һҽм муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи
затның һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең бер тапкыр үзара хезмҽттҽшлеге күздҽ
тотыла.
Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ
(Алга таба – КФҮ) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, КФҮнең ерак урнашкан
эш урыннарында консультация бирүне, документлар кабул итүне һҽм бирүне
КФҮ белгече башкара.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан сайтта, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм
порталында, КФҮлҽрдҽ алырга мҿмкин
Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу тҽртибе турында
консультацияне Интернет аша яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза
электрон формада бирү каралган булса, гариза Татарстан Республикасы
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша бирелҽ (http://uslugi. tatar.ru/)
яки дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталы (http:/
www.gosuslugi.ru/)
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ процедураларны
башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ процедураларны
башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү;
2) гариза кабул итү һҽм теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар
формалаштыру һҽм җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
6) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү
3.2. Гариза бирүчегҽ консультация бирү
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт алу тҽртибе турында консультация алу ҿчен
Башкарма комитетка шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
Башкарма комитет белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тҽкъдим ителгҽн документлар һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча да консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк
булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итү кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар составы буенча консультациялҽр, тапшырыла
торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр алу рҿхсҽт
3.3. Гариза кабул итү һҽм теркҽү
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итүче үзенҽ ышанып тапшырылган зат яки КФҮ аша шҽхсҽн, КФҮнең
читтҽн торып эш урыны муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында язмача гариза тапшыра һҽм ҽлеге
регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны Башкарма комитетка тапшыра.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гариза электрон формада Башкарма комитетка
электрон почта яки Интернет аша җибҽрелҽ. Электрон формада килгҽн гаризаны теркҽү
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
3.3.2. Башкарма комитет белгече, гаризалар кабул итүне алып баручы:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;
тикшерү вҽкалҽтлҽрен мҿрҽҗҽгать итү (очракта гамҽллҽр буенча ышаныч кҽгазе);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын тикшерү;
тҽкъдим ителгҽн документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерү
(документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда буйсынучылар,
дҽгъвалар, сызган сүзлҽр һҽм башка тиешле тҿзҽтүлҽр булмау).
Искҽрмҽлҽр булмаган очракта Башкарма комитет белгече түбҽндҽгелҽрне тормышка ашыра:
гаризаларны махсус журналда кабул итү һҽм теркҽү;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен тапшыру, керҽ торган
номерга бирелгҽн документларны кабул итү датасы, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне үтҽү датасы һҽм
вакыты турында тамга белҽн;
Авыл җирлеге башлыгына карау ҿчен гариза җибҽрү.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, Башкарма комитет
белгече, документларны кабул итүне алып баручы мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны теркҽү ҿчен
каршылыклар булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлату белҽн документлар кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:
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гаризалар һҽм документлар кабул итү 15 минут эчендҽ;
гаризаны гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ теркҽү.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына карауга юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн
һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирүчегҽ кире кайтарылган документлар
3.3.3. Авыл җирлеге башлыгы гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм гаризаны
Башкарма комитетка җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара запрослар
Формалаштыру һҽм җибҽрү
3.4.1. Башкарма комитет белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итү турында запрос җибҽрҽ:
1) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ җирле үзидарҽ органнары тарафыннан бирелгҽн
очракта);
2) Күчемсез милек Бердҽм дҽүлҽт реестрыннан булган (булган) күчемсез милек
объектларына аерым затның хокуклары турында ҿземтҽ;
3) Күчемсез милек объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары турында
бердҽм дҽүлҽт күчемсез милек реестрыннан ҿземтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
гариза кергҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: җибҽрелгҽн запрослар.
3.4.2. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн мҽгълүмат белҽн тҽэмин
итүчелҽр белгечлҽре соратып алына торган документлар (мҽгълүмат) тапшыралар яисҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмавы турында
хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ).
Ҽлеге пунктчада билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре тарафыннан җибҽрелҽ торган документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмаска тиеш;
башка тҽэмин итүчелҽр буенча-ведомствоара запрослар кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн
эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара запроска җавап ҽзерлҽүнең һҽм җибҽрүнең башка сроклары федераль
законнар, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ
кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса,
документ һҽм мҽгълүмат бирҽ торган органга яки оешмага мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн алып биш
кҿн эчендҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (мҽгълүматлар) яки Башкарма комитетка
җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерү.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Башкарма комитет белгече кергҽн мҽгълүматлар нигезендҽ:
документларны
рҽсмилҽштерү
буенча
карар
проектын
яки
документларны
рҽсмилҽштерүдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен күрсҽтеп документ алудан баш тарту турында хат
проектын ҽзерли;
боерыкны (документларны рҽсмилҽштерү турында Карар кабул ителгҽн очракта) яки
документларны рҽсмилҽштерүдҽн баш тарту турында хат проектын (документларны
рҽсмилҽштерүдҽн баш тарту турында Карар кабул ителгҽн очракта) рҽсмилҽштерҽ;
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерү процедурасын гамҽлгҽ
ашыра;
тиешле боерык проектын яки документларны рҽсмилҽштерүдҽн баш тарту турында хат
проектын авыл җирлеге башлыгына кул куюга җибҽрҽ.

11
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн кҿнне
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: авыл җирлеге башлыгына имза салуга юнҽлдерелгҽн
проектлар.
3.5.2. Авыл җирлеге башлыгы карар (белдерү кҽгазе) имзалый һҽм гариза бирүчегҽ бирү
ҿчен белгечкҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура проектлар кабул итү кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: расланган боерык проекты һҽм имзаланган боерык яки расланган
һҽм документларны рҽсмилҽштерүдҽн баш тарту турында имзаланган хат.
3.5.3. Башкарма Комитет белгече:
баш тарту турында боерыкны яки хатны терки.
мҿрҽҗҽгать итүчене (аның вҽкилен) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында
гаризада күрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып хҽбҽр итҽ, документларны рҽсмилҽштерүдҽн баш
тарту турында рҽсми боерык яки хат бирү датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар авыл җирлеге башлыгы документларына
кул куйган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүченең (аның вҽкиленең) муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итү.
3.6. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе бирү.
3.6.1. Башкарма Комитет белгече:
карар нигезендҽ торак бинаны гариза бирүчегҽ милеккҽ тапшыру турында шартнамҽ (алга
таба – килешү) ҽзерли.
Теркҽү журналында килешү рҽсмилҽштерҽ.
Гариза бирүчегҽ авыл җирлеге башлыгы кул куйган килешү бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүчегҽ карар бирелгҽн вакыттан
алып ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн Килешү.
3.7. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү
3.7.1. Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮлҽрдҽ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҮнең ерактан
урнашкан эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
3.7.2. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү КФҮ эше регламенты нигезендҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.7.3. КФҮТҼН муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар ҽлеге
Регламентның 3.3 – 3.6 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
КФҮкҽ җибҽрелҽ.
3.8. техник хаталарны тҿзҽтү.
3.8.1. Документта муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торган техник хаталар ачыкланган
очракта, гариза бирүче Башкарма комитетка тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза (кушымта № 4);
гариза бирүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн
документ;
техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар.
Документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза гариза
гариза бирүче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең бердҽм порталы яисҽ күпфункцияле үзҽге аша
бирелҽ.
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3.8.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтү турында гариза
кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны Башкарма комитетка тапшыра.Ҽлеге пункт
белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла
Процедураның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн
һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.8.3. Башкарма комитет белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.6 пунктында каралган
процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган
документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн үзе кул куя яисҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта
аша җибҽрү (электрон почта аша) Башкарма комитетка техник хата булган документ
тапшырганда документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ
торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан
җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ.
3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту гариза
бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽү үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып тора:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм килештерү.
Тикшерү нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерү;
3) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерү.
Контроль тикшерүлҽр план нигезендҽ (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты еллык яки
еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерүлҽр
уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр
дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм авыл
җирлеге башлыгына карарлар кабул итү максатыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽ бирелҽ.
4.2. Авыл җирлеге башлыгы тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ
процедуралар тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽр тҽртибен үтҽүгҽ агымдагы контроль гамҽлгҽ
ашырыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарҽ
органының структур бүлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында нигезлҽмҽлҽр белҽн
билгелҽнҽ.
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Авыл җирлеге башлыгы мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап
тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы.
Башкарма комитет белгече ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ
гамҽллҽрне вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
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Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла торган)
карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары
тарафыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Башкарма комитет эшчҽнлеге
Ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат
алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр
карап тикшерү мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының,
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять
белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитетка муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр
тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда да мҿрҽҗҽгать итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең соравын теркҽү вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актлары белҽн каралмаган
документларны яисҽ мҽгълүматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽлгҽ ашыру талҽбе;
4) мҿрҽҗҽгать итүчедҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив хокукый актлары белҽн каралган
документларны кабул итүдҽн баш тарту;
5) ҽгҽр баш тарту нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса, Муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту;
6) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районы норматив
хокукый актлары белҽн каралмаган түлҽү муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
тоткарлау;
7) Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн
баш тартуы яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки тҽртибен
бозу;
9) ҽгҽр туктату нигезлҽре федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган булса, Муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору;
5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының
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карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада
бирелҽ.
Шикаять почта аша, КФҮ аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽре, Азнакай
муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып җибҽрелҽ ала
(http://www.aznakayevo.tatar.ru), Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр бердҽм
порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы
(функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүе
вакытында кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга яисҽ югары органга (булган очракта) кергҽн
шикаять аның теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш, ҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартуы яисҽ җибҽрелгҽн опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокны бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматны карап торырга тиеш:
1) хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, шикаять белдерелҽ торган
карарларның һҽм гамҽллҽрнең (гамҽл кылмау) вазыйфаи затының, вазыйфаи затының исеме;
2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать итүченең
яшҽү урыны - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүченең урнашу урыны турында мҽгълүмат юридик затның, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (булган
очракта) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (адресы) ;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазыйфаи затның
яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмау)
турында белешмҽлҽр;
4) дҽлиллҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче хезмҽт күрсҽтүче органның, хезмҽт күрсҽтүче
органның яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмау) белҽн килешмҽгҽн.
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның күчермҽлҽре
куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн опечаткаларны һҽм хаталарны
тҿзҽтү, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн түлҽнмҽгҽн
акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарталар.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килүче кҿннҽн дҽ соңга
калмыйча мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язма формада һҽм мҿрҽҗҽгать итүченең телҽге буенча электрон
формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ.
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5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү
максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган гамҽллҽр турында
мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽ һҽм муниципаль хезмҽт
күрсҽтү максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ башкарылырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында
мҽгълүмат күрсҽтелҽ.
5.9. Шикаять мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта канҽгатьлҽнергҽ тиеш түгел дип танылган
очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарка шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.10. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча административ
хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, шикаять карау буенча
вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына
юллый
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Кушымта №1
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
(муниципаль берҽмлекнең җирле үзидарҽ органы исеме)

районы Татар Шуган авыл җирлеге
________________________________________
(алга таба-гариза бирүче).
(фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт
мҽгълүматлары, яшҽү урыны буенча теркҽлү, телефон)
Торак биналарны гражданнар милкенҽ тапшырганда документлар рҽсмилҽштерү турында гариза
Документлар рҽсмилҽштерүегезне сорыйм.
Торак урын адресы: муниципаль район (шҽһҽр округы), торак
пункт____________________ур.________________ йорт _________ .
Гаризага түбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:
1) Гаилҽнең һҽр ҽгъзасының шҽхесен раслаучы документлар;
2) Вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн вҽкил эшли
икҽн);
3) Гражданнарның торак урыныннан файдалану хокукын раслаучы Документ (ордер, торак
урынның социаль наймы турында шартнамҽ);
4) Йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (документ коммерцияле оешмалар тарафыннан бирелгҽн
очракта);
5) Опекун таныклыгының күчермҽсе, ҽгҽр торак бинада 14 яшьтҽн 18 яшькҽ кадҽрге бары
тик балигъ булмаган балалар яки эшкҽ яраксыз гражданнар гына яши икҽн;
6) Опекун, попечитель билгелҽү турында карар, опекун таныклыгының күчермҽсе, торак
урынын хосусыйлаштыру ҿчен опека һҽм попечительлек органнарының рҿхсҽте-14 яшькҽ кадҽрге
балигъ булмаган гражданнар гына яши торган торак бинаны хосусыйлаштырганда;
7) Хосусыйлаштыруда катнашудан баш тарту турында нотариаль расланган гариза (ҽгҽр
гаилҽ ҽгъзалары хосусыйлаштыруда катнашырга телҽми икҽн);
8) Элеккеге яшҽү урыннарыннан түлҽүсез хосусыйлаштыру хокукын файдаланмау турында
белешмҽ.
Запрос булганда сканерланган документларның оригиналларын бирүне вҽгъдҽ итҽм.

(дата)

(имза)

(ФИО)

Кушымта №2
Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы
Татар Шуган авыл җирлеге Башлыгына
__________________________

Техник хаталар тҿзҽтҥ турында гариза
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ
җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм,
______________________________________________________________________
(хезмҽт исеме)
Язылган:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________
Дҿрес мҽгълүмат:_______________________________________________
______________________________________________________________________
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне,
җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтеүгезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хаталарны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта мондый карарны җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документны адреска җибҽрү юлы белҽн E-mail:_______;
расланган күчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьдҽ, почта аша
түбҽндҽге адрес
буенча:________________________________________________________________.
Шҽхсҽн мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (муниципаль хезмҽт күрсҽтү кысаларында шҽхси
мҽгълүматларны җыю, системага салу, туплау, саклау, аныклау (үзгҽртү), куллану, тарату (шул
исҽптҽн тапшыру), йогышсызландыру, блоклау, шҽхси мҽгълүматларны юк итү, шулай ук
персональ мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле бүтҽн гамҽллҽр кабул итүне дҽ кертеп) мин
тҽкъдим итҽ торган затның ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итүне дҽ кертеп,
раслыйм.
Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа
түбҽнрҽк кертелгҽн мҽгълүматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн документлар
(документларның күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ
туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм анда дҿрес мҽгълүматлар бар.
Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽү буенча
сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм:_______________________.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)

Кушымта
(белешмҽ ҿчен)

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ
тотучы вазыйфаи затлар реквизитлары,
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма
комитеты
Вазифасы

Телефон

Электрон адресы

Авыл җирлеге башлыгы
Башкарма комитет секретаре

8(85592) 36141
8(85592) 36141

Tshug.Azn@tatar.ru
Tshug.Azn@tatar.ru

