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Татарстан
Республикасы
Биологик ресурслар буенча дәүләт
комитетының 2018 елның 16 нчы
маеннан 125-од номерлы боерыгы
белән
расланган
Татарстан
Республикасының Кызыл китабына
кертелгән сирәк һәм юкка чыгу
куркынычы
астында
булган
хайваннарны ирексезлектә тотуга
һәм кире табигатькә чыгаруга
рөхсәтләр бирү буенча дәүләт
хезмәте күрсәтүнең административ
регламентына үзгәрешләр кертү
турында

Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының
«Татарстан
Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт
хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен
раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер
карарларына үзгәрешләр кертү турында» 2010 елның 2нче ноябреннән 880 нче
номерлы карары белән расланган, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте
башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ
регламентларын эшләү һәм раслау тәртибенә үзгәрешләр кертү белән бәйле
рәвештә боерам:

1. Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетының
2018 елның 16 нчы маеннан 125-од номерлы боерыгы белән расланган Татарстан
Республикасының Кызыл китабына кертелгән сирәк һәм юкка чыгу куркынычы
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астында булган хайваннарны ирексезлектә тотуга һәм кире табигатькә чыгаруга
рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына
(Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетының 2018
елның 14 ноябрендәге 344-од номерлы, 2019 елның 12 декабрендәге 388-од
номерлы боерыклары белән кертелгән үзгәрешләр белән) ( алга таба – Регламент)
киләсе үзгәрешләрне кертергә:
1.3. пунктындагы 1.3.5 кече пунктының икенче кызыл юлын «мәгълүмат
стендларында» сүзләреннән соң «ТР Дәүләт комитетының рәсми сайтында,»
сүзләрен өстәргә;
1.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.4. Татарстан Республикасының Кызыл китабына кертелгән сирәк һәм
юкка чыгу куркынычы астында булган хайваннарны ирексезлектә тотуга һәм кире
табигатькә чыгаруга рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүне җайга
салучы норматив хокукый актлар исемлеге, «Интернет» мәгълүматтелекоммуникация челтәрендә, «Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр реестры» дәүләт мәгълүмат системасында аларның реквизитларын һәм
чыганакларын күрсәтеп, Комитетның рәсми сайтында (http://ojm.tatarstan.ru)
урнаштырылган;
1.5 пунктының сигезенче кызыл юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле үзәкнең
читтән торып эш урыны- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 22
декабреннән “Күп функцияле үзәкләр тарафыннан дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтү эшчәнлегенең кагыйдәләрен раслау турында”гы 1376 нчы
карары белән расланган , Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча
күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты
нигезендә, Татарстан Республикасы муниципаль районының (шәһәр округының)
шәһәр яки авыл җирлегендә төзелгән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү
буенча күпфункцияле үзәкнең территориаль аерымланган структур бүлекчәсе
(офис)»;
1.5 пунктының тугызынчы кызыл юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Әлеге Регламентта дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза (алга таба гариза) астында дәүләт хезмәте күрсәтү турында запрос аңлашыла («Дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге
210-ФЗ номерлы Федераль законның (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон)
2 ст.2 п.). Гариза формасы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
2001 елның 6 февралендәге 57 номерлы карары (алга таба – ТР МК 41 нче
номерлы карары белән расланган Тәртип) белән расланган Татарстан
Республикасының Кызыл китабына кертелгән сирәк һәм юкка чыгу куркынычы
астында булган хайваннарны ирексезлектә тотуга һәм кире табигатькә чыгаруга
рөхсәтләр бирү тәртибенә куелган Кушымтада китерелгән (әлеге Регламентка 1
нче кушымта).»;
2.1 пунктның «Дәүләт хезмәтен яисә таләбен билгели торган норматив
хокукый акт» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Хайваннар дөньясы турында» 1995 елның 24 апрелендәге 52-ФЗ номерлы

3

Федераль законның (алга таба – 52-ФЗ номерлы Федераль закон) 26 статьясы;
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 41нче номерлы карары белән
расланган тәртип»;
2.2 пунктның «Дәүләт хезмәтен яисә таләбен билгели торган норматив
хокукый акт» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 елның 15
декабрендәге 996 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы
Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты турында нигезләмә, Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 41 нче номерлы карары белән расланган
Тәртипнең 1.7. пункты»;
2.4 пунктның «Стандартка куела торган таләп эчтәлеге» графасын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
«Рөхсәт бирү турында карар (рөхсәт бирүдән баш тарту турында) гаризаны
теркәгәннән соң 20 эш көне эчендә кабул ителә.
Дәүләт хезмәте күрсәтү срогын туктатып тору законнар белән каралмаган.
Дәүләт хезмәте нәтиҗәсе булган документны бирү, мөрәҗәгать иткән көнне
гамәлгә ашырыла.
«Дәүләт хезмәте нәтиҗәсе булган документны гаризада күрсәтелгән элемтә
ысулын кулланып (почта аша яки электрон адреска) җибәрү, дәүләт хезмәте
нәтиҗәсен рәсмиләштергән һәм теркәгән көндә гамәлгә ашырыла.»;
2.6 пунктының «Дәүләт хезмәтен күрсәтү стандартына куела торган таләп
атамасы» графасында түбәндәге эчтәлекле кызыл юл өстәргә:
«Дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары яки
җирле үзидарә органнарына буйсынучы оешмалар карамагында булган һәм
мөрәҗәгать итүче аларны тапшыра ала торган, норматив хокукый актлар
нигезендә, дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле документларның тулы исемлеге, ә
шулай ук гариза бирүче тарафыннан аларны алу ысуллары,шул исәптән электрон
рәвештә, аларны бирү тәртибе; документлар аларның карамагында булган дәүләт
органы, җирле үзидарә органы яисә оешма исеме»;
2.8 пунктының «Дәүләт хезмәтен яисә таләпне билгели торган норматив
хокукый акт» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
52-ФЗ номерлы Федераль законның 19 ст. Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының 41 нче номерлы карары белән расланган Тәртипнең 19
статьясы, 1973 елның 25 нче июленнән СССР Мәдәният министрлыгы тарафыннан
расланган СССРның зоопарклары (зоосадлары) өчен куркынычсызлык техникасы
һәм производство санитариясе кагыйдәләренең 8 нче кушымтасы»;
2.12 пунктының «Дәүләт хезмәтен 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 маеннан 601 номерлы
Указының 1 п»;
2.15 пунктының «Дәүләт хезмәтен күрсәтү стандартына куела торган таләп
атамасы» графасында «Федераль закон» сүзләреннән соң «210-ФЗ» сүзләрен
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өстәргә;
3.3.2 пунктының беренче кызыл юлында «Рәис» сүзеннән соң «(рәис
урынбасары) » сүзләрен өстәргә;
3.7.2 пунктының беренче кызыл юлында «Рәискә» сүзеннән соң «(рәис
урынбасарыны) » сүзләрен өстәргә;
3.7.3 пунктының беренче кызыл юлында: «Рәис» сүзеннән соң «(рәис
урынбасары)» сүзләрен өстәргә, «мөрәҗәгать итүчегә» сүзен «рөхсәт бирү
турында» сүзләренә алмаштырырга;
2. Рәис урынбасарларына, структур бүлекчәләр җитәкчеләренә, дәүләт
хезмәте күрсәтүне турыдан-туры тәэмин итүче затларга Регламент нигезләмәләрен
үтәүне һәм алар тарафыннан каралган документларны алып баруны тәэмин итәргә.
3. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә дип
билгеләргә.

Рәис

Ф.С.Батков

