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КАРАР

Олы Әшнәк ав.

№ _20___

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе
муниципаль районы Олы Әшнәк авыл
җирлеге
Башкарма
комитетының
«Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
административ регламентларын раслау
турында » 2019 елның 12 мартындагы 5
номерлы карары белән расланган
административ
регламентларга
үзгәрешләр кертү турында
Муниципаль норматив хокукый актны Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше
кодексына, Россия Федерациясенең аерым закон актларына кертелгән
үзгәрешләргә туры китерү максатларында, территорияне планлаштыру,
территорияләрне комплекслы һәм тотрыклы үстерүне тәэмин итү буенча
документларны әзерләүне, килештерү һәм раслау һәм Россия Федерациясе закон
актларының аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуын тану өлешендә,
Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының 2017 елның 6 июнендәге 97
номерлы «Җирлекләрнең җирле администрацияләре башлыклары һәм
җирлекләрнең махсус вәкаләтле вазыйфаи затлары, муниципаль районнарның
җирле администрацияләре башлыклары һәм муниципаль районнарның җирле
үзидарә органнарының махсус вәкаләтле вазыйфаи затлары тарафыннан
нотариаль гамәлләр башкару тәртибе турында инструкцияне раслау хакында»,
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27
июлендәге 210-Ф3 номерлы Федераль Закон»ы нигезендә,
«Татарстан
Республикасы Дәүләт торак фондыннан һәм муниципаль торак фондыннан
социаль наем шартнамәләре буенча гражданнарның аларга торак урыннары бирү
хокукларын гамәлгә ашыру турында» 2007 елның 13 июлендәге 31-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы Законы нигезендә КАРАР БИРӘМ:

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Әшнәк
авыл җирлеге Башкарма комитетының 2019 елның 12 мартындагы 5 номерлы
карары белән расланган муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ
регламентларына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1) 1 нче кушымтаның 2.5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
2.5. Муниципаль хезмәт,
шулай ук гариза
бирүчегә күрсәтелергә
тиешле муниципаль
хезмәтне тәкъдим итү
өчен зарури һәм
мәҗбүри булган
гамәлләрне башкару
өчен закон яки башка
норматив хокукый
актлар нигезендә
кирәкле
документларның тулы
исемлеге

Гражданнарны
торак
урыннарына № 31мохтаҗлар буларак исәпкә алу өчен:
ТРЗ
1) гариза (1 нче кушымта );
2) мөрәҗәгать итүче гражданның һәм аның
гаилә әгъзаларының паспортының яисә
шәхесне раслаучы башка документларның
күчермәләре;
3) мөрәҗәгать итүче гражданның гаилә
составы турында документлар күчермәләре;
4) мөрәҗәгать итүче гражданны йә аның
гаилә әгъзасын торак законнары нигезендә
чиратсыз торак урыны бирү хокукына ия
гражданнар категориясенә кертергә нигез
бирә торган документлар:
-медицина
оешмасыннан
Медицина
белешмәсе - гражданның гаилә составында
аның белән бер фатирда бергә яшәү мөмкин
булмаган хроник авыруның авыр төре белән
интегүче
авыру
булганда,
Россия
Федерациясе Хөкүмәте вәкаләтле федераль
башкарма хакимият органы тарафыннан
расланган исемлек буенча, гражданның гаилә
составында аның белән бер фатирда бергә
яшәү
мөмкин
булмаганда,
медицина
оешмасыннан Медицина белешмәсе;
- эшкә сәләтсез граждан исеменнән
гамәлдәге опекунны исәпкә алу турында
гариза имзаланган очракта-опека һәм
попечительлек
органнарыннан
опекун
билгеләү турында белешмә;
- ятим балалар һәм ата-ана каравыннан
мәхрүм калган балалар, ятим балалар һәм
ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар
арасыннан булган затларның статусын
раслаучы документлар, алар белем бирү һәм
башка учреждениеләрдә, шул исәптән
социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләрендә,
тәрбиягә бала алган гаиләләрдә, гаилә
тибындагы балалар йортларында, опека

(попечительлек) туктатылганда, шулай ук
Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендә
хезмәт иткәннән соң яисә иректән мәхрүм
итү
рәвешендә
җәза
үтәүче
учреждениеләрдән кайткач.
Барлык документларны да оригиналны бер
үк вакытта бирү белән күчермәләрдә
тапшырырга киңәш ителә.
Муниципаль хезмәт алу өчен гариза бланкын
гариза бирүче Башкарма комитетка шәхси
мөрәҗәгать
иткәндә
алырга
мөмкин.
Бланкның электрон формасы Башкарма
комитетның
рәсми
сайтында
урнаштырылган.
Гариза һәм аңа беркетеп бирелә торган
документлар мөрәҗәгать итүче тарафыннан
түбәндәге ысулларның берсе белән кәгазьдә
тапшырылырга (җибәрелергә) мөмкин:
шәхсән
(гариза
бирүче
исеменнән
ышанычнамә нигезендә эш итүче зат);
почта аша җибәреп.
Гариза һәм документлар, шулай ук,
мөрәҗәгать итүче тарафыннан, көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән,
гомуми
файдаланудагы
мәгълүматтелекоммуникация челтәрләре, шул исәптән
«Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация
челтәре аша, һәм дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләрнең
бердәм
порталы
аша
имзаланган электрон документ рәвешендә
тапшырылырга мөмкин (җибәрелә).
1.2) 3.3.2 пунктының 8 абзацы 1 нче кушымталарны түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
- гариза биргән гражданнарга бирелгән документларны алу өчен, аларның
исемлеген һәм датасын күрсәтеп, расписка бирү, шулай ук ведомствоара
запрослар буенча алыначак документлар исемлеген күрсәтеп, Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты билгеләгән форма буенча бирү»;
1.3) 1 нче кушымтаның 2.9 пунктының 4 пунктчасын түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
« ведомствоара соратып алуга дәүләт органы, җирле үзидарә органы
җавапларының килүе, гражданнарны торак урыннарына мохтаҗлар буларак
исәпкә алу өчен кирәкле документлар 2007 елның 13 июлендәге 31-ЗРТ номерлы

Татартан Республикасы Законының 6 статьясы нигезендә кабул ителә, «әгәр
тиешле документ мөрәҗәгать итүче тарафыннан үз инициативасы буенча
тапшырылмаган булса, мондый соратып алына торган документ яисә
мәгълүматның мондый органнар яисә оешмалар карамагында булмавы тиешле
гражданнарның торак урыннарына мохтаҗлар буларак исәптә тору хокукын
раслаган очраклардан тыш, тиешле гражданнарның торак урыннарына мохтаҗлар
буларак исәптә тору хокукын раслый торган документ һәм (яисә) мәгълүматның
булмавын раслый.»;
1.4) 2 нче кушымтаның 2.5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
2.5. Муниципаль хезмәт,
шулай ук гариза
бирүчегә күрсәтелергә
тиешле муниципаль
хезмәтне тәкъдим итү
өчен зарури һәм
мәҗбүри булган
гамәлләрне башкару
өчен закон яки башка
норматив хокукый
актлар нигезендә
кирәкле
документларның тулы
исемлеге

Гражданнарны
торак
урыннарына № 31мохтаҗлар буларак исәпкә алу өчен:
ТРЗ
1) гариза ( 1 нче кушымта);
2) мөрәҗәгать итүче гражданның һәм аның
гаилә әгъзаларының паспортының яисә
шәхесне раслаучы башка документларның
күчермәләре;
3) мөрәҗәгать итүче гражданның гаилә
составы турында документлар күчермәләре;
4) мөрәҗәгать итүче гражданны йә аның
гаилә әгъзасын торак законнары нигезендә
чиратсыз торак урыны бирү хокукына ия
гражданнар категориясенә кертергә нигез
бирә торган документлар:
-медицина
оешмасыннан
Медицина
белешмәсе - гражданның гаилә составында
аның белән бер фатирда бергә яшәү мөмкин
булмаган хроник авыруның авыр төре белән
интегүче
авыру
булганда,
Россия
Федерациясе Хөкүмәте вәкаләтле федераль
башкарма хакимият органы тарафыннан
расланган исемлек буенча, гражданның гаилә
составында аның белән бер фатирда бергә
яшәү
мөмкин
булмаганда,
медицина
оешмасыннан Медицина белешмәсе;
- эшкә сәләтсез граждан исеменнән
гамәлдәге опекунны исәпкә алу турында
гариза имзаланган очракта-опека һәм
попечительлек
органнарыннан
опекун
билгеләү турында белешмә;
- ятим балалар һәм ата-ана каравыннан
мәхрүм калган балалар, ятим балалар һәм
ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар
арасыннан булган затларның статусын
раслаучы документлар, алар белем бирү һәм

башка учреждениеләрдә, шул исәптән
социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләрендә,
тәрбиягә бала алган гаиләләрдә, гаилә
тибындагы балалар йортларында, опека
(попечительлек) туктатылганда, шулай ук
Россия Федерациясе Кораллы Көчләрендә
хезмәт иткәннән соң яисә иректән мәхрүм
итү
рәвешендә
җәза
үтәүче
учреждениеләрдән кайткач.
Барлык документларны да оригиналны бер
үк вакытта бирү белән күчермәләрдә
тапшырырга киңәш ителә.
Муниципаль хезмәт алу өчен гариза бланкын
гариза бирүче Башкарма комитетка шәхси
мөрәҗәгать
иткәндә
алырга
мөмкин.
Бланкның электрон формасы Башкарма
комитетның
рәсми
сайтында
урнаштырылган.
Гариза һәм аңа беркетеп бирелә торган
документлар мөрәҗәгать итүче тарафыннан
түбәндәге ысулларның берсе белән кәгазьдә
тапшырылырга (җибәрелергә) мөмкин:
шәхсән
(гариза
бирүче
исеменнән
ышанычнамә нигезендә эш итүче зат);
почта аша җибәреп.
Гариза һәм документлар, шулай ук,
мөрәҗәгать итүче тарафыннан, көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән,
гомуми
файдаланудагы
мәгълүматтелекоммуникация челтәрләре, шул исәптән
«Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация
челтәре аша, һәм дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләрнең
бердәм
порталы
аша
имзаланган электрон документ рәвешендә
тапшырылырга мөмкин (җибәрелә).
1.5) 3 кушымтаның 1.5 пунктының 10 абзацын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«планлаштыру структурасының төп элементы-җирлек, шәһәр округы яисә
муниципаль районның авылара территориясе өлеше (квартал, микрорайон, район
һәм башка шундый элементлар). Планлаштыру структурасы элементлары төрләре
Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләтле федераль башкарма Хакимият органы
тарафыннан билгеләнә
1.6) 4 нче кушымтаның 2.5 пунктының 2 пунктчасын түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:

«2) күчермәләренең дөреслеген раслау өчен тапшырылган документлар,
күләме бер биттән артып киткән күчермәләрнең күчермәләре, аларны беркетү
юлы белән яисә аларның бөтенлеге турында шикне төшереп калдыручы башка
ысул белән тәэмин ителергә тиеш.
Документта булган төзәтмәләр яки башка җитешсезлекләр документ
тәкъдим ителгән максатлар өчен әһәмиятле булмаса, җирле үзидарәнең вазыйфаи
заты мондый документны күчермәнең дөреслеген раслау өчен кабул итәргә
хокуклы»;»
1.7)4 нче кушымтаның 2.9 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
2.9.
Муниципаль
хезмәт
күрсәтүне
туктатып тору яки кире
кагу өчен сәбәпләрнең
тулы исемлеге

Хезмәт күрсәтүне туктатып тору
өчен нигезләр каралмаган.
Баш тарту өчен нигезләр:
мондый гамәлне кылу Россия
Федерациясе законнарына каршы
килә;
гамәлдә булу башка җирлек яки
муниципаль
районның
җирле
үзидарә вазыйфаи заты (мирас
милкен саклау буенча чаралар күрүгә
һәм кирәк булган очракта, аларга
идарә итү буенча чаралар күрүгә
карата) яисә нотариус тарафыннан
башкарылырга тиеш;
нотариаль гамәл кылу турында
үтенеч белән эшкә сәләтсез граждан
йә кирәкле вәкаләтләре булмаган
вәкил, җирлектә яшәү яки тору
урыны буенча теркәлмичә яисә торак
пунктта урнашкан торак пунктта
урнашкан граждан мөрәҗәгать итте;
юридик зат исеменнән башкарыла
торган алыш-биреш аның уставында
яки нигезләмәсендә күрсәтелгән
максатларга каршы килә;
килешү
Россия
Федерациясе
законнары таләпләренә туры килми;
нотариаль гамәлләр башкару өчен
тапшырылган документлар Россия
Федерациясе законнары таләпләренә
туры килми;
нотариаль гамәлләр кылу өчен
бирелгән
документларда
бәян
ителгән фактлар, раслау Россия
Федерациясе законнары нигезендә

Россия Юстиция
министрлыгының
2017 елның 6
июнендәге
97
номерлы
боерыгы

таләп ителгән очракта, Россия
Федерациясе
законнарында
билгеләнгән тәртиптә расланмаган.
1.8)4 нче кушымтаның 2.10 пунктының 8 абзацын түбәндәге редакциядә
бәян итәргә:
«Җирле үзидарәнең вазыйфаи затлары тарафыннан нотариаль гамәлләр
кылганда, физик һәм юридик затлар өчен Россия Федерациясе Салым
Кодексының 333.35 статьясындагы 1 пунктының 11, 12 пунктчаларында, 333.38
статьясында билгеләнгән дәүләт пошлинасын түләү буенча ташламалар бирелә»;
1.9) 5 нче кушымтаның 2.9 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
Хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен
2.9. Муниципаль хезмәт
нигезләр
каралмаган.
күрсәтүне туктатып
тарту
өчен
нигезләр:
тору яки кире кагу өчен Баш
1) мондый гамәл кылу законга каршы килә.
сәбәпләрнең тулы
2) гамәл башка җирлек яки муниципаль
исемлеге
районның җирле үзидарә вазыйфаи заты
тарафыннан башкарылырга тиеш (мирас
милкен саклау буенча чаралар күрүгә һәм
аларга идарә итү буенча чаралар күрүгә
карата)
яисә
нотариус
тарафыннан
3) нотариаль гамәл кылуны сорап эшкә
сәләтсез граждан йә кирәкле вәкаләтләре
булмаган вәкил, яшәү урыны буенча яисә
торак пунктның торак пунктында урнашкан
җирлектә тору урыны буенча теркәлмәгән
граждан
мөрәҗәгать
итте;
4) дәүләт һәм муниципаль түләүләр турында
дәүләт мәгълүмат системасы аша дәүләт
пошлинасын һәм нотариаль тарифны түләү
турында мәгълүмат килмәү (алга табаГММП ГИС));
5)
мөрәҗәгать
итүче
тарафыннан
документлар тулы күләмдә тапшырылмаган,
йә гаризада һәм (яки) документларда тулы
булмаган һәм (яки) дөрес булмаган
мәгълүмат бар.
6) нотариаль гамәлләр башкару өчен
тапшырылган
документлар
Россия
Федерациясе законнары таләпләренә туры
килми;
7) нотариаль гамәлләр кылу өчен

бирелгән документларда бәян ителгән
фактлар, раслау Россия Федерациясе
законнары нигезендә таләп ителгән очракта,
Россия
Федерациясе
законнарында
билгеләнгән тәртиптә расланмаган
1.10) 7 нче кушымтада 2.5 пунктның 5 пунктчасын, 6,7,8 пунктчаларын
төшереп калдырырга, 5,6,7 пунктчаларын санарга;
1.11) №1-7 кушымталарының 5.2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,
муниципаль хезмәткәрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
шикаять почта аша, күпфункцияле үзәк аша, «Интернет» мәгълүматтелекоммуникация челтәре, органның рәсми сайты, дәүләт һәм муниципаль
хезмәт күрсәтүче органның рәсми сайты, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең
бердәм порталы яки дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең региональ
порталы аша җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул
итү вакытында кабул ителергә мөмкин. Күп функцияле үзәкнең, күпфункцияле
үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять
почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, күпфункцияле
үзәкнең рәсми сайтыннан, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм
порталыннан яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең региональ порталыннан
файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул
итү вакытында кабул ителергә мөмкин.
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган
оешмаларның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять
почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрен, әлеге
оешмаларның рәсми сайтларын, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм
порталын яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең региональ порталын
кулланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итү
вакытында кабул ителергә мөмкин.»;
1.12)5.1 кушымталарның 5.1 пунктындагы 11 пунктчасын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
10) мөрәҗәгать итүченең дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә, дәүләт
яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тартканда яисә дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, яисә
2010елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1
өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, аларның булмавы һәм (яисә)
дөреслеге күрсәтелмәгән документлар яисә мәгълүмат таләбе. Күрсәтелгән
очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү

күпфункцияле үзәк хезмәткәренә, аның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә 2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә
билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтү
функциясе йөкләнгән булса мөмкин.»;
1.13) № 1-7 кушымталарының 5.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.3. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органга, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органга, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы органга, бер
өлештә каралган оешмага кергән шикаять 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 3 өлеше нигезендә, йә югарыдагы
орган (аның булганда) аны теркәгәннән соң унбиш эш көне эчендә, ә дәүләт
хезмәтен күрсәтүче органга, муниципаль хезмәт күрсәтүче органга, күп
функцияле үзәккә, оешмаларга шикаять белдерелгән очракта, мөрәҗәгать
итүченең документларын кабул итүдә йә рөхсәт ителгән хаталарын һәм хаталарын
төзәтүдә яисә мондый төзәтмәләрнең билгеләнгән срогына карата шикаять
белдерелгән очракта-аны теркәгән көннән биш эш көне эчендә карап
тикшерелергә тиеш.»;
1.14) 1-7 кушымталарның 5.8 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.8. Шикаятьне канәгатьләндерелергә тиешле дип тану очрагында,
мөрәҗәгать итүчегә Башкарма комитет, күпфункцияле үзәк яисә 2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, оешма тарафыннан
муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән
бетерү максатларында, Башкарма комитет, күпфункцияле үзәк тарафыннан
гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук бирелгән
уңайсызлыклар өчен гафу үтенәләр һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
максатларында мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәк булган
алга таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә.»;
1.15) 1-7 кушымталарның 5.4 пунктының 4 пунктчасына түбәндәге
эчтәлекле тәкъдим өстәргә:«Мөрәҗәгать итүче тарафыннан мөрәҗәгать итүченең
дәлилләрен раслый торган документлар (булган очракта) яисә аларның
күчермәләре тапшырылырга мөмкин».
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе муниципаль
районы, Олы Әшнәк авылы, Г. Тукай урамы, 28а йорт адресы буенча урнашкан
Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Әшнәк авыл
җирлегенең махсус мәгълүмат стендларында, Татарстан Республикасы, Балык
Бистәсе муниципаль районы, Кече Әшнәк авылы, Кызыл армия урамы, 32а йорт,
Балык Бистәсе муниципаль районының рәсми сайтында веб-адрес буенча:
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru
Интернет
мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендәге «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталы»турында http://pravo.tatarstan.ru урнаштырырга.
3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.
Татарстан Республикасы Балык Бистәсе
муниципаль районы Олы Әшнәк авыл җирлеге
Башлыгы

Р. А. Хөснетдинова

