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Муниципаль хезмәт күрсәтү
административ регламентларын раслау турында
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»гы 2010
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру
максатларында, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан
Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дәүләт
хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен
раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер карарларына
үзгәрешләр кертү турында»гы 2010 елның 2 ноябрендәге 880 номерлы карарына
таянып, «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына
үзгәрешләр кертү турында»гы 2010 елның 2 ноябрендәге 880 номерлы карары
нигезендә, Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы Тәтеш шәһәре
башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:
1. Расларга:
1.1. Торак бинаны үзгәртеп коруны һәм (яки) яңадан планлаштыруны
килештерү (килештерү) турында карар кабул итү буенча муниципаль хезмәт
күрсәтүнең административ регламентын (1 нче кушымта).
2. Тәтеш шәһәре башкарма комитетының «Муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында»гы 2019 елның 2
октябрендәге 16 номерлы карары үз көчен югалткан дип танырга.
2. Әлеге карарны Тәтеш муниципаль районының рәсми сайтында бастырып
чыгарырга һәм «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматлар рәсми
порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU.) урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Җитәкче

А.В. Тегулев
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Тәтеш муниципаль районы
Тәтеш шәһәре башкарма комитетының
2020 елның 10 мартындагы
4 номерлы карарына
1 нче кушымта

Торак бинаны үзгәртеп коруны һәм (яки) яңадан планлаштыруны килештерү
(килештерү) турында карар кабул итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) торак бинаны үзгәртеп коруны һәм (яки) яңадан планлаштыруны (алга табамуниципаль хезмәт) килештерү (килештерү) турында Карар кабул итү буенча муниципаль хезмәт
күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели.
1.2. Хезмәт алучылар: физик һәм юридик затлар (алга таба-гариза бирүче).
1.3. Муниципаль хезмәт Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы Башкарма
комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан күрсәтелә.
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Тәтеш ш., Малкин ур., 39 йорт, каб.107.
Эш графигы:
дүшәмбе-җомга: 8.00 дән 17.00 гә кадәр;
шимбә, якшәмбе: ял көннәре.
Ял һәм туклану өчен тәнәфес вакыты эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре белән билгеләнә.
Белешмә өчен телефон: 8(84373)2-62-46.
Шәхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2. «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге (алга таба – «Интернет "
челтәре) муниципаль район рәсми сайтының адресы: http://tetushi.tatarstan.ru/-.
1.3.3. Муниципаль хезмәт, шулай ук Башкарма комитетның урнашу урыны һәм эш
графигы турында мәгълүмат алынырга мөмкин:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмәт турында визуаль һәм
текстлы мәгълүматны үз эченә алган мәгълүмат стендлары аша мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү
өчен.
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Татарстан

Республикасы

Дәүләт

телләрендәге

мәгълүмат

пунктлардагы

(пунктлардагы)

муниципаль хезмәт турында белешмәләрне үз эченә ала) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 әлеге
Регламент;
2)

«Интернет»

челтәре

аша

муниципаль

районның

рәсми

сайтында

(<url>)

http://tetushi.tatarstan.ru/rus/);
3) Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталында (http://uslugi к
tatar.ru/);
4) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм порталында (http://
www.gosuslugi.ru/);
5. Башкарма комитетта:
телдән мөрәҗәгать иткәндә-шәхсән яки телефон аша;
язмача (шул исәптән электрон документ формасында) мөрәҗәгать иткәндә – кәгазьдә почта аша,
электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат Башкарма комитет
белгече тарафыннан муниципаль районның рәсми сайтында һәм Башкарма комитет биналарында,
гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, мәгълүмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү нигезендә башкарыла:
2004 елның 29 декабрендәге 188-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Торак кодексы (алга таба – РФ
ТК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 өлеш), 14 ст.);
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның
6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 131-ФЗ номерлы Федераль закон)
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, ст. 3822);
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, №210-ФЗ
Федераль закон (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары
җыелышы, 02.08.2010, №31, ст. 4179);
«торак бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) яңадан планлаштыру турында гариза формасын һәм торак
бинаны үзгәртеп коруны һәм (яисә) яңадан планлаштыруны килештерү турында Карар кабул
итүне раслый торган документ рәвешен раслау турында» 2005 елның 28 апрелендәге 266 номерлы
Россия Федерациясе Хөкүмәте карары (алга таба – 266 номерлы карар) (РФ законнары җыелышы,
09.05.2005, №19, 1812 ст.);
«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре белән федераль башкарма
хакимият органнары, бюджеттан тыш дәүләт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары

дәүләт

хакимияте

органнары,

җирле

үзидарә органнары

арасында

үзара

хезмәттәшлек турында» 27.09.2011 ел, №797 РФ Хөкүмәте карары (алга таба – №797 карар) (РФ
законнары җыелышы, 03.10.2011, № 40, ст. 5559));
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«торак фондын техник эксплуатацияләү кагыйдәләрен һәм нормаларын (алга табаКагыйдәләр) раслау турында " 27.09.2003 ел, №170 Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак –
коммуналь комплекс буенча Дәүләт комитеты карары (Россия газетасы, №214, 23.10.2003 (өстәмә
чыгарылыш ));
«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004) (алга
таба-45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы));
Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы «Тәтеш шәһәре» муниципаль берәмлеге
Советының 27.01.2014 ел, №29-1 карары (алга таба – Устав) белән расланган карары белән
расланган Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы «Тәтеш шәһәре» муниципаль
берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертелде.
1.5. Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле үзәкнең читтән торып эш урыны
– дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру
Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль районының (шәһәр
округының) шәһәр яки авыл җирлегендә оештырылган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең (офис) территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис),
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 22.12.2012 ел, №1376 карары белән расланган Дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен
раслау турында;
техник хата - муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан кертелгән һәм документка
(муниципаль

хезмәт

күрсәтү

нәтиҗәсе)

кертелгән

белешмәләрнең,

белешмәләр

кергән

документлардагы белешмәләрнең тәңгәл килмәвенә китергән хата (описка, басма, грамматик яки
арифметик хата яисә мондый хата).;
торак бинаны үзгәртеп кору-инженер челтәрләрен, санитар-техник, электр яки башка җиһазларны
урнаштыру, алыштыру яки күчерү, торак бинаның техник паспортына үзгәрешләр кертүне таләп
итә торган җайланмадан гыйбарәт;
торак бинаны үзгәртеп планлаштыру аның конфигурациясен үзгәртүдән гыйбарәт, ул торак
бинаның техник паспортына үзгәреш кертүне таләп итә.
Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза (алга таба - гариза) астында
муниципаль хезмәт күрсәтү турында запрос аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль
законның 2 ст.2 п.). Гариза стандарт бланкта тутырыла.

