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Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл
хуҗалыгы министрлыгының 2017 елның 20
февралендәге 57 номерлы боерыгы белән расланган
Татарстан Республикасы территориясендә җиңел
таксиларда пассажирлар һәм багаж ташу
эшчәнлеген гамәлгә ашыруга рөхсәт бирү һәм
яңадан рәсмиләштерү буенча дәүләт хезмәте
күрсәтүнең
административ
регламентына
үзгәрешләр кертү, рөхсәт дубликатын бирү,
рөхсәтне вакытыннан алда туктату турында

Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының
норматив хокукый актларын законнар нигезендә китерү максатларында боерык бирәм:
Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының 2017
елның 20 февралендәге 57 номерлы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы
территориясендә җиңел таксиларда пассажирлар йөртү һәм багаж ташу эшчәнлеген
гамәлгә ашыруга рөхсәтне бирү һәм яңадан рәсмиләштерү буенча дәүләт хезмәте
күрсәтүнең административ регламентына кертелә торган кушымтада бирелгән
үзгәрешләрне (Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының
2018 елның 24 декабрендәге 646 номерлы, 2020 елның 10 мартындагы 81 номерлы
боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләрне кертеп) расларга.

Министр

Л.Р. Сафин
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Татарстан Республикасы
Транспорт һәм юл хуҗалыгы
министрлыгының 2020 елның
6 августындагы 921 номерлы
боерыгы белән расланды
Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының 2017 елның 20
февралендәге 57 номерлы боерыгы белән расланган "Татарстан Республикасы
территориясендә җиңел таксида пассажирлар йөртү һәм багаж ташу буенча эшчәнлекне
гамәлгә ашыру өчен рөхсәтнамә дубликатын бирү һәм яңадан рәсмиләштерү,
рөхсәтнамә дубликатын бирү, рөхсәтнамә дубликатын бирү, рөхсәтнамә дубликатын
вакытыннан алда туктату буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ
регламентын раслау турында" боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы
территориясендә җиңел таксиларда пассажирлар йөртү һәм багаж ташу эшчәнлеген
гамәлгә ашыруга рөхсәтне бирү һәм яңадан рәсмиләштерү буенча дәүләт хезмәте
күрсәтүнең административ регламентына кертелә торган үзгәрешләр
1 нче бүлектә:
1.3.1.-1.4 пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
"1.3.1. Дәүләт хезмәте турында мәгълүмат түбәндәгеләрдән алынырга мөмкин:
1) Министрлык биналарында урнашкан дәүләт хезмәте турында визуаль һәм
текстлы мәгълүматны үз эченә алган дәүләт хезмәте турында мөрәҗәгать итүчеләр
белән эшләү өчен булган мәгълүмат стендлары аша;
2) Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәре ярдәмендә (алга таба «Интернет» челтәре);
Министрлыкның
«Интернет»
челтәрендәге
рәсми
сайтында
(http://www.mindortrans.tatar.ru);
Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында
(http://uslugi.tatarstan.ru) (алга таба - Портал);
Бердәм дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталында
(http://www.gosuslugi.ru);
3) Министрлыкка телдән мөрәҗәгать иткәндә (шәхсән яисә телефон аша);
4) Министрлыкка язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать
иткәндә;
5) КФҮнә мөрәҗәгать иткәндә, КФҮнең читтән торып эш урыны.
1.3.2. КФҮ урнашкан урын, белешмә телефоннары, эш графигы, рәсми сайт
адресы, шулай ук Министрлыкның электрон почтасы, КФҮ эш урыны һәм эш графигы
турында мәгълүмат Транспорт идарәсенең автомобиль транспорты бүлеге белгече (алга
таба - Бүлек) тарафыннан Министрлыкның «Интернет» челтәрендәге рәсми сайтында,
«Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр реестры» дәүләт
мәгълүмат системасында һәм Порталда урнаштырыла.
Әлеге пунктның беренче абзацында күрсәтелгән дәүләт хезмәте турында
белешмәләр, шулай ук 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 5.1 пунктларында күрсәтелгән
белешмәләр Министрлыкның «Интернет» челтәрендәге рәсми сайтында һәм Татарстан
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Республикасы дәүләт телләрендәге мәгълүмат стендларында урнаштырыла.
1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне җайга сала торган норматив хокукый актлар
исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һәм аларны рәсми бастырып
чыгару чыганакларын күрсәтеп) “Интернет” челтәрендәге Министрлыкның рәсми
сайтында, “Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр реестры” дәүләт
мәгълүмат системасында урнаштырылган.
1.5 пунктының алтынчы һәм җиденче абзацларын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле үзәкнең читтән
торып эшләү урыны - "Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында" 2012 елның 22
декабрендәге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән расланган
Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген
оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль
районының шәһәр (авыл) җирлегендә яисә шәһәр округында төзелгән дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең территориаль аерымланган
структур бүлекчәсе (офисы)» (алга таба - күпфункцияле үзәкнең читтән торып эшләү
урыны);
“Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында” 2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль
закон) нигезендә әлеге Регламентта дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы гариза астында
(алга таба - гариза) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы гарызнамә аңлашыла.
Гаризаларның рәвешләре «Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксиларда
пассажирлар йөртү һәм багаж ташу турында» 2011 елның 10 октябрендәге 77-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру чаралары хакында»
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 10 октябрендәге 77ТРЗ номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы территориясендә җиңел
таксиларда пассажирлар һәм багаж ташу эшчәнлеген гамәлгә ашыруга рөхсәт бирү,
рөхсәтне бирү һәм яңадан рәсмиләштерү тәртибенә 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 нче кушымталарда
китерелгән (алга таба - Тәртип, ТР МК карары № 999).»;
2 нче бүлек таблицасында:
2.1 пунктындагы «Хезмәтне яисә таләпне билгели торган норматив хокукый акт»
графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2011
елның 21 апрелендәге 69-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясы (алга таба - 69-ФЗ
номерлы Федераль закон); «Татарстан Республикасы территориясендә җиңел
таксиларда пассажирлар йөртү һәм багаж ташу турында» 2011 елның 10 октябрендәге
77-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 3 статьясы (алга таба - 77-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 елның 06 июлендәге 317
номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы
министрлыгы турында нигезләмә (алга таба - Министрлык турында нигезләмә);
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Тәртип»;
2.2 пунктындагы «Хезмәтне яисә таләпне билгели торган норматив хокукый акт»
графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«ТР МК № 999 карарының 1 п.;
Министрлык турында нигезләмәнең 3.3 п.";
2.4 пунктындагы «Хезмәтне яисә таләпне билгели торган норматив хокукый акт»
графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«69-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясы;
«Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан
дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау
тәртибен һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына
үзгәрешләр кертү турында» 2010 елның 02 декабрендәге 880 номерлы Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты карары (алга таба - 880 номерлы ТР МК карары);
1.6, 2.5, 3.1, 3.4, 4.3, 5.7, 5.8, 5.11 Тәртип пунктчалары»;
2.6 пунктындагы «Дәүләт хезмәтен күрсәтү стандартына таләпләр аталышы»
графасында «башка» сүзен «дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә органнарына»
сүзләренә алмаштырырга;
2.9 пунктындагы «хезмәтне яисә таләпне билгели торган норматив хокукый акт»
графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«69-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясы;
77-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 8 статьясы;
«Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксиларда пассажирлар һәм
багаж ташу эшчәнлеген гамәлгә ашыруга рөхсәт биргән (яңадан рәсмиләштергән) өчен
түләү күләмен билгеләү турында» Татарстан Республикасы Дәүләт комитетының 2013
елның 31 гыйнварындагы 7-1/т номерлы карары;
«Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксиларда пассажирлар йөртү
һәм багаж ташу эшчәнлеген гамәлгә ашыруга рөхсәт биргән өчен түләүне билгеләү
тәртибе турында» 2013 елның 28 гыйнварындагы 34 номерлы Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинеты карары;
2.12 пунктындагы «хезмәтне яисә таләпне билгели торган норматив хокукый акт»
графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Россия
Федерациясе
Президентының
«Дәүләт
идарәсе
системасын
камилләштерүнең төп юнәлешләре турында» 2012 елның 7 маендагы 601 номерлы
Указы;
5 бүлектә:
5 бүлекнең исеме «муниципаль хезмәт күрсәтүләр» сүзләреннән соң «210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмалар»
сүзләрен өстәргә;
5.1 пунктта.:

5
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
“5.1. Гариза бирүчеләр Министрлыкның, Министрлыкның вазыйфаи затының,
Министрлыкның дәүләт хезмәтен күрсәтүдә катнашучы дәүләт гражданлык
хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр тәртиптә
шикаять белдерү хокукына ия. Дәүләт хезмәте күрсәтелүгә бәйле рәвештә министрның
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетына тапшырыла.";
5.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
Шикаятьне карап тикшерү срогы - ул теркәлгәннән соң 15 эш көне эчендә.
Министрлыкның, Министрлыкн вазыйфаи затының яисә Министрлыкның дәүләт
хезмәте күрсәтүче дәүләт граждан хезмәткәренең, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең, шулай ук
әлеге Федераль законның 210-ФЗ номерлы 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган
оешмаларның яисә аларның хезмәткәрләренең мөрәҗәгать итүчедән документларны
кабул итеп алуда йә җибәрелгән басма хаталарны һәм хаталарны төзәтүдә яисә мондый
төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозуга карата шикаять биргән очракта - аны теркәгән
көннән алып биш эш көне эчендә.»;
5.4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
5.4. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүмат булуы мөһим:
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять бирелә
торган Министрлык, Министрлыкның вазыйфаи заты, йә Министрлыкның, МФЦ ның,
аның җитәкчесенең һәм (яисә) хезмәткәренең исеме;
2) мөрәҗәгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), яшәү урыны турында белешмәләр - физик зат йә исеме, мөрәҗәгать итүче юридик зат урнашкан урын турында белешмәләр, шулай ук элемтә телефоны номеры
(номерлары), электрон почта адресы (адреслары) һәм мөрәҗәгать итүчегә җавап
җибәрелергә тиешле почта адресы;
3) дәүләт хезмәте күрсәтүче Министрлык, Министрлык вазыйфаи заты яисә
Министрлыкның дәүләт граждан хезмәткәре, КФҮ, КФҮ хезмәткәре тарафыннан дәгъва
белдерелә торган карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) турында белешмәләр;
4) мөрәҗәгать итүче Министрлыкның, Министрлыкның вазыйфаи затының яисә
Министрлыкның дәүләт хезмәте күрсәтүче дәүләт граждан хезмәткәренең, КФҮ, КФҮ
эшчесенең карары һәм гамәл кылмавы (гамәл кылмавы) белән килешмәгән дәлилләр.»;
Кушымтаны (белешмә) түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Татарстан Республикасы
территориясендә җиңел таксиларда
пассажирлар йөртү һәм багаж ташу
эшчәнлеген гамәлгә ашыруга рөхсәт
бирү һәм яңадан рәсмиләштерү буенча
дәүләт хезмәте күрсәтүнең

6
административ регламентына кушымта
(белешмә)
Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксиларда пассажирлар йөртү
һәм багаж ташу эшчәнлеген гамәлгә ашыруга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте
күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи затларның реквизитлары
Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы
Вазыйфасы, ФИА.и.
Телефоны
Электрон адресы
Министр
Сафин Ленар Ринат улы
Министр урынбасары
Егоров Андрей Вячеслав улы
Транспорт
һәм
логистика
идарәсе башлыгы
Сидоров Алексей Василий улы

291-90-10

Ministr.Priemnaya@tatar.ru

291-90-13

Priemnaya.02@tatar.ru

291-90-30

Aleksey.Sidorov@tatar.ru

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты
Вазыйфасы, ФИА.и.
Телефоны
Электрон адресы
Гражданнар
мөрәҗәгатьләре 264-77-01 enter@kabmin.tatarstan.ru
белән эшләү бүлеге
Төзелеш, транспорт, торак- 264-76-62 Aydar.Kashapov@tatar.ru».
коммуналь һәм юл хуҗалыгы
идарәсе

