Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының “җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре ҿлкҽсендҽ муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең административ
регламентларын раслау турында " 2020 елның 1 сентябрендҽге 318 номерлы карары»
2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы"Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥне оештыру турында" гы Федераль закон нигезендҽ, Татарстан Республикасы
Апас
муниципаль
районы
Башкарма
комитеты
карар
бирҽ:
1.Тҥбҽндҽгелҽрне расларга:
1) Җир кишҽрлеген бирҥне алдан килештерҥ буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең административ регламенты (1 нче кушымта ));
2) Территориялҽрнең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен
урнаштыру схемасын раслау буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
административ регламенты (2 нче кушымта);
3) Муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген даими (сроксыз) файдалануга
бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты (3 нче
кушымта);
4) Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген милеккҽ тҥлҽҥсез бирҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты (кушымта № 4);
5) Муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез файдалануга бирҥ
буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты(5 нче
кушымта));
6) Муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген сату буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең административ регламенты (6 нчы кушымта));
7) Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген сату ҥткҽрмичҽ арендага бирҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты (7 нче кушымта));
8) Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген, җир кишҽрлегендҽ урнашкан биналар,
корылмалар милекчелҽренҽ милеккҽ яки арендага бирҥ буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты (8 нче кушымта));
9) Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген аукцион формасында ҥткҽрелҽ торган
сатуларда арендага бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ
регламенты (кушымта № 9);
10) Муниципаль милектҽге җирлҽрне һҽм (яки) җир кишҽрлеклҽрен һҽм хосусый
милектҽге җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ турында килешҥ тҿзҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты(10 нчы кушымта));
11) Муниципаль милектҽге җирлҽрдҽн яисҽ җир кишҽрлегеннҽн файдалануга
рҿхсҽт бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты
(11 нче кушымта);
12) Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген аукцион формасында ҥткҽрелҽ торган
сатуларда җир кишҽрлеген сату юлы белҽн милеккҽ бирҥ буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты (№12 кушымта))
13) Аерым максатларда гавами сервитут билгелҽҥ буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең административ регламенты(13 нче кушымта);
14) Крестьян (фермер) хуҗалыгы эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен гражданнарга
һҽм крестьян (фермер) хуҗалыкларына муниципаль милектҽге җир кишҽрлеге
бирҥ (арендага) буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ
регламенты(14 нче кушымта));
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15) Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген торак пункт чиклҽрендҽ шҽхси ярдҽмче
хуҗалык алып бару ҿчен гражданнарга милеккҽ (арендага) бирҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты(15 нче кушымта);
16) Муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген гражданнарга бакчачылык алып
бару ҿчен милеккҽ (арендага) бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
административ регламенты(16 нчы кушымта));
17) Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты (17 нче кушымта)
шҽхси яки муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген бер категориядҽн икенче
категориягҽ кҥчерҥ турында Карар кабул итҥ буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең административ регламенты(17 нче кушымта));
18) Җир кишҽрлегеннҽн даими (сроксыз) файдалану хокукын яки җир кишҽрлегенҽ
гомерлек мирас итеп билҽҥ хокукын туктату турында Карар кабул итҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты (18 нче кушымта);
19) Җир кишҽрлеген сатып алу турында Карар кабул итҥ буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты (19 нчы кушымта);
20) Җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсенҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты (20 нче кушымта));
21) Бушлай җир кишҽрлеклҽре алу хокукына ия затлар буларак исҽпкҽ кую буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ регламент(21 нче кушымта);
22) Муниципаль милектҽге җир кишҽрлегенҽ карата сервитут билгелҽҥ турында
килешҥ тҿзҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты
(22 нче кушымта));
23) Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген гражданнарга шҽхси торак тҿзелеше
ҿчен милеккҽ (арендага) бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
административ регламенты(23 нче кушымта));
24) Җир участогыннан шартлы рҿхсҽт ителгҽн файдалануга рҿхсҽт бирҥ турында
Карар кабул итҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ
регламенты (24 нче кушымта).
2.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының
«Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре ҿлкҽсендҽ муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
административ регламентларын раслау турында " 2018 елның 27 ноябрендҽге 263
номерлы карары (аның белҽн) № 78, 11.04.2009 ел, № 105, 24.01.2020 ел, № 36) ҥз
кҿчен югалткан дип санарга.
3.Ҽлеге карарны хокукый мҽгълҥматның рҽсми порталында бастырып чыгарырга
һҽм Апас муниципаль районының рҽсми сайтында урнаштырырга.
4.Ҽлеге карарның ҥтҽлешен тикшереп торуны Апас муниципаль районының
Милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе Р. З. Замдихановка йҿклҽргҽ.
Җитҽкче

А. А. Тугушев
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Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитетының 2020 елның 1
сентябрендҽге № 318 карарына
1 нче кушымта
Җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ административ
регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) җир кишҽрлеген (алга таба-муниципаль хезмҽт) бирҥне алдан килештерҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-мҿрҽҗҽгать
итҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2 йорт.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ телефоны 88437622454.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.______.tatar.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет» челтҽре) муниципаль район Рҽсми сайты адресы:
(http:/ www. apastovo.tatarstan.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук бҥлекнең урнашу урыны һҽм эш графигы турында
мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль
һҽм текстлы мҽгълҥматны ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр
белҽн эшлҽҥ ҿчен;
http://www.______.tatar.ru2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми
сайтында (http:// www. apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады
ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) Башкарма комитетта (палатада):
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-кҽгазьдҽ
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почта аша, электрон формада – электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат муниципаль
районның рҽсми сайтында бҥлек белгече тарафыннан һҽм Башкарма комитет
биналарында, гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен, мҽгълҥмати стендларда
урнаштырыла.
«Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге муниципаль районның
рҽсми сайтында һҽм мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган Татарстан Республикасы
Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы (пунктлардагы) муниципаль хезмҽт
турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге
Регламентның 1 нче пункты.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (норматив хокукый актлар реквизитларын һҽм аларны рҽсми бастырып чыгару
чыганакларын кҥрсҽтеп) «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге
муниципаль районның рҽсми сайтында, «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр реестры " дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында урнаштырылган.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл)
җирлегендҽ һҽм шҽһҽр округында тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) "
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген
оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽте карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документка кертелгҽн мҽгълҥматларның (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе), алар
нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматларга туры килмҽҥгҽ
китергҽн хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата яки шуңа охшаган
хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп
атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт
атамасы
2.2. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ
башкарма-боеру органы
атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенең
тасвирламасы
2.4. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген
исҽпкҽ алып, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып
тору вакыты, ҽгҽр Россия
Федерациясе законнарында
каралган булса, Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документларны бирҥ
(җибҽрҥ) вакыты
2.5. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ

Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге

Хезмҽтне яки талҽпне билгели
торган норматив акт

Җир кишҽрлеген бирҥне алдан килештерҥ

РФ Җир кодексы;
Палата турында нигезлҽмҽ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Палата турында нигезлҽмҽ
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
1. Җир кишҽрлеген бирҥне алдан килештерҥ турында РФ Җир кодексының 39.15 ст. 7
карар.
п.;
2. Җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ турында Палата турында нигезлҽмҽ
карар
1

Гариза кергҽн кҿннҽн алып 12 кҿн эчендҽ.
РФ Җир кодексының 39.15 ст. 7
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору п.
каралмаган.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла

1) гариза:
- документ формасында кҽгазьдҽ;

РФ Җир кодексының 39.15 ст. 2
п.

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын
бергә кушудан чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
1
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башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга
тиешле муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы
исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу
ысуллары, шул исҽптҽн
электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ «электрон
имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ Федераль закон
талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон формада.;
2) мҿрҽҗҽгать итҥченең сҽҥдҽ ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын раслаучы һҽм Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽте вҽкалҽтле федераль башкарма
хакимият органы тарафыннан билгелҽнгҽн исемлектҽ
каралган документлар, ведомствоара мҽгълҥмати
хезмҽттҽшлек
тҽртибендҽ
вҽкалҽтле
органга
тапшырылырга тиешле документлардан тыш;
3) соралган җир участогын тҿзергҽ кирҽк булган һҽм
мондый җир участогын тҿзергҽ тиешле территорияне
межалау проекты булмаган очракта җир кишҽрлегенең
урнашу схемасы;
4) урман кишҽрлегенең урнашу урыны, Чиклҽре,
мҽйданы һҽм урман кишҽрлеклҽренең башка сан һҽм
сыйфат
характеристикасы
турында
проект
документлары, ҽгҽр дҽ урман кишҽрлеге бирҥне алдан
килештерҥ турында гариза бирелгҽн булса;
5) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый
торган Документ, җир кишҽрлеген бирҥне алдан
килештерҥ турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҥче
вҽкиле мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта;
6) мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил юридик заты булган
очракта, юридик затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турындагы
документларны рус теленҽ таныкланган Тҽрҗемҽ Итҥ;;
7) гражданнар тҿзегҽн коммерциячел булмаган оешма
тарафыннан ҽзерлҽнгҽн, ҽгҽр дҽ җир кишҽрлеген
бирҥне алдан килештерҥ яки ҽлеге оешманы
яшелчҽчелек яки бакчачылык алып бару ҿчен тҥлҽҥсез
файдалануга бирҥ турында гариза бирелгҽн булса, аның
ҽгъзалары исемлеге.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза
бирҥче Башкарма комитетка шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
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Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар
гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь чыганакта тҥбҽндҽге
ысулларның
берсен
кулланып
тапшырылырга
(юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче
тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин
2.6. Дҽҥлҽт органнары, җирле
Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
ҥзидарҽ органнары һҽм
1) кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар
дҽҥлҽт органнары яки җирле
турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълҥматларны ҥз
ҥзидарҽ органнары
эченҽ
алган
бердҽм
дҽҥлҽт
кҥчемсез
милек
карамагында булган, шулай ук реестрыннан ҿземтҽ);
мҿрҽҗҽгать итҥче аларны,
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан
шул исҽптҽн электрон
тҿп характеристикалар һҽм кҥчемсез милек объектына
формада алу ысулларын,
теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ;
аларны бирҥ тҽртибен, дҽҥлҽт
3) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар йҽ ЕГРИПТАН
органы, җирле ҥзидарҽ органы мҽгълҥматлар.
яисҽ ҽлеге документлар белҽн
Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны
эш итҥче оешма карамагында алу
ысуллары
һҽм
тапшыру
тҽртибе
ҽлеге
булган муниципаль хезмҽт
Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
кҥрсҽтҥ ҿчен норматив
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ
хокукый актлар нигезендҽ
органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган
кирҽкле документларның тулы югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп итҥ тыела.
исемлеге
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ
алган документларның гариза бирҥче тарафыннан
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигез була алмый
2.7. Муниципаль хезмҽт
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
нигезлҽр:
документларны кабул итҥдҽн
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тапшырылуы;
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тулы исемлеге

2.8. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне туктатып тору яки
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тулы исемлеге

2.9. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен алына торган
дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ

2)
тапшырылган
документларның
ҽлеге
регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ
һҽм документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3)
Гаризада
һҽм
гаризага
теркҽлҽ
торган
документларда ҽйтеп бетергесез тҿзҽтҥлҽр, аларның
эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди
җҽрҽхҽтлҽр булуы;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр:
Гаризаны карау, ҽгҽр вҽкалҽтле органга җир
кишҽрлеген бирҥне алдан килештерҥ турында гариза
кергҽн
кҿнгҽ,
ҽлеге
гаризага
теркҽлгҽн
җир
кишҽрлегенең урнашу схемасы каралган булса, мондый
орган каравына элек тҽкъдим ителгҽн җир кишҽрлегенең
урнашу схемасы һҽм ҽлеге схемалар белҽн каралган
җир кишҽрлеклҽренең урнашу урыны ҿлешчҽ яисҽ
тулысынча туры килҽ.
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
1) җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ
турындагы гаризага теркҽп бирелгҽн җир
кишҽрлегенең
урнашу
схемасы
Россия
Федерациясе
Җир
кодексының
11.10
статьясының
16
пунктында
кҥрсҽтелгҽн
нигезлҽр буенча раслана алмый;
2)
Россия
Федерациясе
Законының
39.16
статьясындагы 1 - 13, 15 - 19, 22 һҽм 23 пунктчаларында
кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
бирелергҽ мҿмкин тҥгел.;
3) чиклҽре «кҥчемсез мҿлкҽтнең дҽҥлҽт кадастры
турында» Федераль закон нигезендҽ тҿгҽллҽштерелергҽ
тиешле җир кишҽрлеге мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ РФ ЗК 39.16
статьясындагы
1-23
пунктчаларында
кҥрсҽтелгҽн
нигезлҽр буенча бирелҽ алмый
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ

РФ Җир кодексының 39.15 ст. 6
п.

РФ Җир кодексының 39.15 ст. 8
п.
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башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар
(документлар) турында
белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен
исҽплҽҥ методикасы турында
мҽгълҥматны да кертеп,
дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне
алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм
нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алганда чиратта кҿтҥнең
максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең
муниципаль хезмҽттҽн һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнаша торган оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану
турындагы гаризасын, шул

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
артмаска тиеш

Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
теркҽлҽ
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исҽптҽн электрон формада,
теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтелҽ торган бҥлмҽлҽргҽ,
кҿтҥ залына, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру
урыннарына, аларны тутыру
ҥрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документлар
исемлеге булган мҽгълҥмат
стендларына, мондый хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм
рҽсмилҽштерҥгҽ, шул исҽптҽн
инвалидларны социаль яклау
турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ
кҥрсҽтелгҽн объектларга
инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать
итҥченең
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге
саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система
һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар тутыру ҿчен
кирҽкле
җиһаз,
мҽгълҥмат
стендлары
белҽн
җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Инвалидларның
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ
(бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат гариза
бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып
урнаштырыла

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек
санда булуы;
http://www.apastovo.tatarstan.ruмҽгълҥмат
стендларында, мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары
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хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы
турында
мҽгълҥмат
алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр
кулланып,
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул
исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле
ҥзидарҽ органының телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать
итҥче
телҽге
белҽн
(экстриториаль
принцип),
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле
ҥзҽклҽрендҽ
берничҽ дҽҥлҽт һҽм (яки)
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
комплекслы запрос)

турында тулы мҽгълҥмат булу www.apastovo.tatarstan.ru
" Интернет» челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ
һҽм аларга документларны тапшырганда чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан
сайтта
алынырга
мҿмкин
www.apastovo.tatarstan.ru " дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
кҥрсҽтелми
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2.16. Башка талҽплҽр, шул
исҽптҽн экстрориаль принцип
буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен
исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип
буенча бирелгҽн булса) һҽм
электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҥзенчҽлеклҽре

Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе
турында консультацияне Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе
яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ
хокуклы:
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм
сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
кулланыла. Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634 карарында каралган
очракларда гади электрон имза кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада тапшырылган гаризаларның ҥтҽлеше турында
мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) Бҥлекнең, шулай ук андагы вазифаи затларның,
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең
карарларына
һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата муниципаль
районның рҽсми сайты, Тҿбҽк порталы, дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар, аларның
вазифаи
затлары,
дҽҥлҽт
хезмҽткҽрлҽре
һҽм
муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан дҽҥлҽт һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽткҽндҽ
кылынган
карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) карата
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судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ процессын
тҽэмин итҥче федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы
порталы аша шикаять белдерергҽ

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны
ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр формалаштыру һҽм җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ;
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
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карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм палата
белгеченҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итҥ турында запросларны җибҽрҽ:
1) кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем ҿчен мҿмкин
булган мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан
ҿземтҽ);
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп характеристикалар һҽм
кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ;
3) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар яисҽ ЕГРИПТАН мҽгълҥматлар.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза килгҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
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3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Палата белгече кергҽн мҽгълҥматлар нигезендҽ:
җир кишҽрлеге бирҥне (алга таба – кҥрсҽтмҽ) алдан килештерҥ турында кҥрсҽтмҽ
проектын (алга таба-кҥрсҽтмҽ) яки ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында кҥрсҽтелгҽн
нигезлҽр булганда, җир кишҽрлеген бирҥне алдан килештерҥ турында Карар Чыгара,
сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, җир кишҽрлеген бирҥне алдан килештерҥ турында Карар Чыгара;
документ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсмилҽштерҽ;
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын
гамҽлгҽ ашыра;
Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) кул куюдан баш
тарту турында кҥрсҽтмҽ проектын яки хат проектын җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) кул кую ҿчен җибҽрелгҽн
документ проекты процедураларының нҽтиҗҽсе.
3.5.2. Палата җитҽкчесе (аларга вҽкалҽтле зат) баш тарту турында боерыкка яки
хатка кул куя. Боерык палатаның мҿһере белҽн раслана. Кул куелган документ палата
белгеченҽ җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура документ проекты раслауга кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: җир участогы бирҥдҽн баш тарту турында кул куелган
кҥрсҽтмҽ яки хат.
3.5.3. Палата Белгече:
баш тарту турында боерык яки хат теркҽлҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн
кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куелган кҿнне
Палата җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.5.4. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) имзасы белҽн
рҽсмилҽштерелгҽн КАРАР БИРҼ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
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кҥрсҽтмҽ бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн
кҿнендҽ;
хатны почта аша хат белҽн җибҽрҥ - 3.5.3 пунктында каралган процедура
тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ. ҽлеге Регламентның 1 нче пункты.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында
җибҽрелгҽн хат.
3.6. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.6.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 2);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.6.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.6.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
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планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына), палата рҽисенҽ яисҽ
муниципаль берҽмлек башлыгына судка кадҽр тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
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2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районының рҽсми
сайтыннан (http:// www.apastovo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын булдыру http://uslugi.tatar.ru/
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталын булдыру
http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин каршындагы шҽхси кабул итҥ
мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
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2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бүлек административ регламентка кертелә, әгәр муниципаль хезмәт дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә күрсәтелә. Бу
очракта 1.4 пунктка, иерархияне исәпкә алып, түбәндәге НПА өстәлә: РФ
Хөкүмәтенең 27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белән «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» (алга таба – №797 карар) (РФ
законнары җыелышы, 03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ
законнары җыелышы, 03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы тҥбҽндҽге
процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны Формалаштыру һҽм
җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында консультация
алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана. Электрон
формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше Регламентында
каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн
элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
алдыннан________________________________________
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булса), яшҽҥ урыны, шҽхесне раслаучы документ
реквизитлары, ИНН)
_____________________________________
(юридик затлар ҿчен-атамасы, урнашу урыны, оештырухокукый рҽвеше, ЕГРЮЛ, ОГРНДА дҽҥлҽт теркҽве
турында белешмҽлҽр)
________________________________________________
_____________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)
Гариза
җир кишҽрлеген бирҥне алдан килештерҥ турында
Сорыйм сезне нигезендҽ ___________________________________________,
(39.3 ст.2 п., 39.5 ст., 39.6 ст.2 п.яисҽ РФ ЗК 39.10 ст. 2 п. каралган санның нигезе
кҥрсҽтелҽ).
Җир
кишҽрлеген
бирҥне
алдан
килештерергҽ.
_________________________________________________________________________
(җир кишҽрлегеннҽн файдалану максаты кҥрсҽтелҽ)
җир кишҽрлеге___________ кв. м., кадастр номеры ________:___, рҿхсҽт ителгҽн куллану
тҿре белҽн ___________________, Җир категориясе_______________, адрес буенча
урнашкан:
___________
муниципаль
район
(шҽһҽр
округы),
торак
пункт_________________ урам________________ Д. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________________.
(гариза бирҥче җир участогын сатып алырга тели торган хокук тҿре)
Ҿстҽмҽ белешмҽлҽр (тҥбҽндҽге шартлар булганда тутырыла):
_________________________________________________________________________
дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген алу турында карар
реквизитлары;
(һава киңлегеннҽн файдалану буенча эшчҽнлек тҿре)
территориаль планлаштыру документын һҽм (яки) территорияне планлаштыру проектын
раслау турындагы карар реквизитлары, ҽгҽр җир участогы ҽлеге документта һҽм (яки)
ҽлеге проектта каралган объектларны урнаштыру ҿчен бирелгҽн булса,;
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
1) мҿрҽҗҽгать итҥченең сҽҥдҽ ҥткҽрмичҽ җир кишҽрлеген алу хокукын раслаучы
һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият органы
тарафыннан билгелҽнгҽн исемлектҽ каралган документлар, ведомствоара мҽгълҥмати
хезмҽттҽшлек тҽртибендҽ вҽкалҽтле органга тапшырылырга тиешле документлардан
тыш;
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2) җир кишәрлегенең урнашу схемасы (әгәр дә сорала торган җир участогын
төзергә туры килә һәм мондый җир участогын төзергә тиешле территорияне
межалау проекты булмаса);
3) урман кишҽрлеклҽренең урнашу урыны, Чиклҽре, мҽйданы һҽм башка сандагы
һҽм сыйфат характеристикасы турында проект документлары (ҽгҽр дҽ урман кишҽрлеген
бирҥне алдан килештерҥ турында гариза бирелгҽн булса);
4) мөрәҗәгать итүче вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган документ (әгәр
җир кишәрлеген бирүне алдан килештерү турында гариза белән мөрәҗәгать итүче
вәкиле мөрәҗәгать итә икән);
5) чит ил дҽҥлҽте законнары нигезендҽ юридик затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу
турындагы документларны рус теленҽ таныкланган Тҽрҗемҽ Итҥ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче
чит ил юридик зат булса));
6) гражданнар тҿзегҽн коммерциячел булмаган оешма тарафыннан ҽзерлҽнгҽн
аның ҽгъзалары исемлеге (ҽгҽр дҽ бакчачылыкны яки бакчачылыкны алып бару ҿчен җир
кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ яки ҽлеге оешмадан тҥлҽҥсез файдалануга җир
кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн булса).
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси үзенчәлекләрне
бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү
кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка гамәлләр), муниципаль
хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан алар
нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул исәптән автоматлаштырылган режимда
эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук мин вәкиле булып торган затның ризалыгын
раслыйм.
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа
күрсәтелгән
муниципаль
хезмәтнең
сыйфатын
бәяләү
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирәм.

______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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2 нче номерлы кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисенҽ
Гариза
бирҥче:__________________________
_
Гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр) ҥземнең
ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка кагылышлы,
шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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Казан шҽһҽре
(белешмҽ
буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районы башкарма комитеты
Вазифа

Телефон

Апас

8(84376) 2-2141
8 (843)762-1252
8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Башкарма комитет эшлҽре
идарҽчесе
Палата рҽисе
Палата белгече

Электрон адрес
Almaz.Tugushev@tatar.ru
Yunusov.Ruslan@tatar.ru
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район Башлыгы

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитетының 2020 елның 1
сентябрендҽге № 318 карарына
2 нче кушымта
Территориялҽрнең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру
схемасын раслау буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) территориялҽрнең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен
урнаштыру схемасын раслау буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм
тҽртибен билгели (алга таба-муниципаль хезмҽт).
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга табамҿрҽҗҽгать итҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы
башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне башкаручы - "Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре Палатасы" муниципаль казна учреждениесе (алга таба-Палата).
1.3.1. Урыны: Апас ш.т. б. башкарма комитеты, Совет ур., 2.
Бҥлекнең урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының
адресы: http://www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук бҥлекнең урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) Башкарма комитет (Палата) биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында
визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматны ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары ярдҽмендҽ,
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен.
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
http://www.apastovo.tatarstan.ru2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның
рҽсми сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады
ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) Башкарма комитетта (бҥлектҽ):
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽкҽгазьдҽ почта аша, электрон формада – электрон почта аша.
1.3.4.Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат муниципаль
районның рҽсми сайтында бҥлек белгече тарафыннан һҽм Башкарма комитет
биналарында, гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен, мҽгълҥмати стендларда
урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге документлар нигезендҽ башкарыла:
Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, №136-ФЗ (алга таба-РФ ЗК)
(РФ законнары җыелышы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.);
29.12.2004 ел, № 190-ФЗ Россия Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексы (алга табаРФ ГрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (РФ законнары
җыелышы, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥне оештыру турында» Федераль закон (Россия Федерациясе законнары
җыелышы, 2010, № 31, ст. 4179);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елның 762 № - лы боерыгы
«территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру
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схемасын ҽзерлҽҥ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир
кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ талҽплҽрен раслау
турында " (алга таба – №762 боерык) (алга таба- № 762 боерык) (хокукый мҽгълҥматның
рҽсми интернет-порталы) (алга таба - № 762 боерык) http://www.pravo.gov.ru 2015 елның
18 февраленнҽн);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 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);
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Апас муниципаль районы Советы карары белҽн расланган (алга таба-Апас
муниципаль районы Советы карары)Апас муниципаль районы Башкарма комитеты
турындагы 2016 елның 9 декабрендҽ кабул ителгҽн 69 номерлы нигезлҽмҽ (алга таба –
БК турында Нигезлҽмҽ)
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн
расланган нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган
(алга таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының)
шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документка кертелгҽн мҽгълҥматларның (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе), алар
нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматларга туры килмҽҥгҽ
китергҽн хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата яки шуңа охшаган
хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру
органы атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең тасвирламасы

Хезмҽтне яки талҽпне билгели
торган норматив акт
Территориялҽрнең кадастр планында җир кишҽрлегенең РФ ЗК 11.10 ст.
яки җир кишҽрлеклҽренең урнашу схемасын раслау
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы БК турында нигезлҽмҽ
башкарма комитеты
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Мҿлкҽт
һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
1. Территориялҽрнең кадастр планында җир кишҽрлеген РФ ЗК 11.10 ст.13 п.
урнаштыру схемасын раслау турында карар (2 нче кушымта).
2. Җир участогының урнашу схемасын раслаудан баш тарту пп.РФ ЗК 39.11 ст. 4 п.
турында карар (карарда мондый карар кабул итҥнең барлык
нигезлҽре кҥрсҽтелергҽ тиеш)
2
Гариза кергҽн кҿннҽн соң 10 кҿн эчендҽ.
пп.РФ ЗК 39.11 ст. 4 п.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
каралмаган.
Муниципаль
хезмҽт
нҽтиҗҽсе
булган
документны
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ гаризада
кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта аша яки электрон
адреска) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм
теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла
Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге

2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
вакыты, шул исҽптҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ
кирҽклеген исҽпкҽ алып, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору
вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
законнарында каралган булса,
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документларны бирҥ (җибҽрҥ)
вакыты
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
1) гариза:
законнар яисҽ башка норматив
- документ формасында кҽгазьдҽ;
хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ «электрон имза
документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ Федераль закон талҽплҽре

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын бергә кушудан
чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
2
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итҥче тарафыннан тапшырылырга
нигезендҽ имзаланган электрон формада.;
тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
2) шҽхесне раслаучы документлар;
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге, мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
аларны мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
4) территориянең кадастр планында җир участогының яисҽ
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон
җир кишҽрлеклҽренең урнашу схемасы.
формада, аларны тапшыру тҽртибе
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза
бирҥче Башкарма комитетка шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар гариза
бирҥче тарафыннан кҽгазь чыганакта тҥбҽндҽге ысулларның
берсен кулланып тапшырылырга (юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон
документлар
рҽвешендҽ
гариза
бирҥче
тарафыннан
региональ портал аша тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин
2.6. Норматив хокукый актлар
Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
Кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ
ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт органнары,
(кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында
җирле ҥзидарҽ органнары һҽм башка
һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълҥматлар).
оешмалар карамагында булган һҽм
Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны алу
гариза бирҥче тапшырырга хокуклы
ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге Регламентның 2.5
документларның тулы исемлеге,
пунктында билгелҽнгҽн.
шулай ук аларны гариза бирҥчелҽр
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ
тарафыннан алу, шул исҽптҽн
органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган югарыда
электрон формада алу ысуллары,
санап ҥтелгҽн документларны талҽп итҥ тыела.
аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган
документлар алар карамагында булган документларның гариза бирҥче тарафыннан тапшырылмавы
дҽҥлҽт органы, җирле ҥзидарҽ органы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез була
яисҽ оешма
алмый
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2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
исемлеге

2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне
туктатып тору яки баш тарту ҿчен
нигезлҽрнең тулы исемлеге

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр:
1)
Документларның
тиешсез
зат
тарафыннан
тапшырылуы;
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5
пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документлар
исемлегенҽ туры килмҽве;
3) Гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда
ҽйтеп бетергесез тҿзҽтҥлҽр, аларның эчтҽлеген бертҿрле генҽ
аңлатмый торган җитди җҽрҽхҽтлҽр булуы;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
каралмаган.
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
1) җир кишҽрлегенең урнашу схемасының аның формасы, РФ ЗК 11.10 ст.16 п.
Форматы һҽм аны ҽзерлҽҥ талҽплҽренҽ туры килмҽве, алар
РФ ҖК 11.10 статьясындагы 12 нигезендҽ билгелҽнгҽн;
2) тҿзелеше аның урнашу схемасы белҽн каралган җир
кишҽрлегенең урнашу урынының элек кабул ителгҽн җир
кишҽрлегенең урнашу схемасын раслау турындагы карар
нигезендҽ барлыкка килҽ торган җир кишҽрлегенең урнашу
урыны белҽн тулы яки ҿлешчҽ туры килҥе, аның гамҽлдҽ булу
вакыты бетмҽгҽн җир кишҽрлегенең урнашу схемасын раслау
турында элегрҽк кабул ителгҽн карар нигезендҽ барлыкка
килҽ.;
consultantplus://offline/ref=6948E8EC52DA5CC3EA6D5A7E
78937C25E35FE150E2834F31B4FE2DE03330B458358BFA5986
5031L3) РФ Законының 11.9 статьясында каралган җир
кишҽрлеклҽренҽ карата талҽплҽрне бозып, җир кишҽрлеген
урнаштыру схемасын эшлҽҥ;;
4) җир кишҽрлегенең урнашу схемасының расланган
территорияне
планлаштыру
проекты,
җир
тҿзелеше
документациясе,
махсус
сакланыла
торган
табигать
территориясе турындагы нигезлҽмҽгҽ туры килмҽве;;
5) территорияне ызанлау проекты расланган территория
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чиклҽрендҽ җир кишҽрлеген урнаштыру схемасы белҽн
каралган җир кишҽрлегенең урнашуы
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ

2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
алына торган дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме
һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар
(документлар) турында белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен исҽплҽҥ
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми
методикасы турында мҽгълҥматны да
кертеп, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне алу
тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ,
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза бирҥ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан артмаска тиеш.
катнашучы оешма тарафыннан
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта
кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ
кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш
турында гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең муниципаль
Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ.
хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган гариза
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган оешма
ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ теркҽлҽ
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану турындагы
гаризасын, шул исҽптҽн электрон
формада, теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм
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торган бҥлмҽлҽргҽ, кҿтҥ залына,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру урыннарына, аларны
тутыру ҥрнҽклҽре һҽм һҽр муниципаль
хезмҽтне кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документлар исемлеге булган
мҽгълҥмат стендларына, мондый
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм мультимедияле
мҽгълҥматны урнаштыруга һҽм
рҽсмилҽштерҥгҽ, шул исҽптҽн
инвалидларны социаль яклау турында
федераль законнар һҽм Татарстан
Республикасы законнары нигезендҽ
кҥрсҽтелгҽн объектларга инвалидлар
ҿчен керҥ мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдалану мҿмкинлеге
һҽм сыйфаты кҥрсҽткечлҽре, шул
исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать
итҥченең
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ
вазыйфаи
затлар
белҽн
ҥзара
хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның
дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең
барышы
турында
мҽгълҥмат алу мҿмкинлеге, шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр кулланып, дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн
тулы
кҥлҽмдҽ),
җирле
ҥзидарҽ
органының
телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,

янгын сҥндерҥ системасы, документлар тутыру ҿчен кирҽкле
җиһаз, мҽгълҥмат стендлары белҽн җиһазландырылган
биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына
тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага уңайлы
керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль,
текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат гариза бирҥчелҽр
ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның
чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла

Муниципаль
хезмҽттҽн
һҽркем
файдалана
алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге
зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек санда
булуы;
http://www.apastovo.tatarstan.ruмҽгълҥмат стендларында,
мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥмат
булу www.apastovo.tatarstan.ru " Интернет» челтҽрендҽ,
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында;
инвалидларга
башкалар
белҽн
тигез
дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга комачаулаучы каршылыкларны
узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын билгелҽҥче
кҥрсҽткечлҽр:
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мҿрҽҗҽгать
итҥче
телҽге
белҽн
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ һҽм
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм аларга документларны тапшырганда чират булмау;
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ берничҽ булмау;
дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽт
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
кҥрсҽтҥ комплекслы запрос)
хезмҽткҽрлҽрнең
гамҽллҽренҽ
(гамҽл
кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны биргҽндҽ
һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең
ҥзара
хезмҽттҽшлеге
кҥздҽ
тотыла.
Аралашуның
дҽвамлылыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан
сайтта
алынырга
мҿмкин
www.apastovo.tatarstan.ru " дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең бердҽм порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип буенча һҽм
комплекслы мҿрҽҗҽгать составында кҥрсҽтелми
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе
экстрориаль принцип буенча
турында консультацияне Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе яки
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
Порталы аша алырга мҿмкин.
муниципаль хезмҽт экстриториаль
Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ кҥрсҽтелгҽндҽ,
принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
электрон формада муниципаль хезмҽт
а)
бердҽм
порталда
яки
региональ
порталда
кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм
сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
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б) Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан файдаланып,
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризаны электрон документ
рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар җибҽргҽндҽ
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза кулланыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең
25.06.2012 ел, № 634 карарында каралган очракларда гади
электрон имза кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формада
тапшырылган гаризаларның ҥтҽлеше турында мҽгълҥмат
алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д)
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) Бҥлекнең, шулай ук андагы вазифаи затларның,
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата муниципаль районның рҽсми
сайты, Тҿбҽк порталы, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазифаи затлары, дҽҥлҽт
хезмҽткҽрлҽре һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ кылынган
карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) карата судка
кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ процессын тҽэмин итҥче
федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы порталы аша шикаять
белдерергҽ

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ вакыты, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр формалаштыру һҽм җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче бҥлеккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Бҥлек белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны бҥлеккҽ
тапшыра. Документлар булырга мҿмкин поданы аша удаленное эш урыны. Читтҽге эш
урыннары исемлеге 4 нче кушымтада китерелгҽн.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
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мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Гаризалар кабул итҥне ҽйдҽп баручы белгеч:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Искҽрмҽлҽр булмаган очракта Бҥлек белгече тҥбҽндҽгелҽрне башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны Бҥлек башлыгына карауга җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, бҥлек
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, җибҽрелгҽн
Бҥлек башлыгына яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Бҥлек башлыгы гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм бҥлеккҽ гариза
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Бҥлек белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
электрон формада Кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ (кҥчемсез
милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълҥматлар)
бирҥ турында запрос җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза кергҽн кҿннҽн алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгать.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрос нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
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документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар органга яки оешмага, документ
һҽм мҽгълҥмат бирҽ торган оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн ҿч кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки бҥлеккҽ җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Ҽйдҽп баручы киңҽшче:
гаризага кушып бирелҽ торган документларның эчтҽлеген тикшерҥ;
Ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрнең булуын тикшерҥ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, бҥлек
белгече башкара:
җир участогының урнашу схемасын раслаудан баш тарту турында карар проектын,
мондый карар кабул итҥнең барлык нигезлҽрен кҥрсҽтеп (алга таба – баш тарту турында
карар) ҽзерлҽҥ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта Бҥлек
белгече:
территориялҽрнең кадастр планында җир участогы схемасын раслау турында
карар проекты ҽзерли.
Палата җитҽкчесенҽ килешенгҽн документ проектын тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар запросларга җаваплар кергҽн
вакыттан алып ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Бҥлек башлыгына тапшырылган документ проекты.
3.5.2. Бҥлек җитҽкчесе документ проектын килештерҽ һҽм кул кую ҿчен Башкарма
комитет җитҽкчесенҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ кул кую ҿчен
җибҽрелгҽн документ проекты.
3.5.3. Башкарма комитет җитҽкчесе документ проектына кул куя һҽм бҥлеккҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедура алдагы процедура тҽмамланганнан соң
бер кҿн эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: территориялҽрнең кадастр планында җир участогы
схемасын (схема белҽн) раслау турында кул куелган карар яки җир участогының урнашу
схемасын раслау турында карар теркҽҥ бҥлегенҽ җибҽрелде.
3.6. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
3.6.1. Бҥлек белгече карарны (схема белҽн) яки карарны терки һҽм гариза бирҥчегҽ
тапшыра яисҽ почта аша җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
15 минут эчендҽ-гариза бирҥченең Шҽхси килгҽн очракта;
элеккеге процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ почта аша җавап
җибҽрелгҽн очракта.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
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Процедураның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн (җибҽрелгҽн) карар (схема белҽн) яки баш
тарту турында карар.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, гариза бирҥче Бҥлеккҽ тҥбҽндҽгелҽрне тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (3 нче номерлы кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.7.2. Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турындагы гаризаны кабул итҽ, гаризаны һҽм аңа беркетелгҽн документларны терки
һҽм аларны Бҥлеккҽ тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн, Бҥлек белгеченҽ карап
тикшерҥгҽ җибҽрелгҽн гариза.
3.7.3. Бҥлек белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ органындагы
вазифаи затларның гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) буенча карарлар ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ
ала
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең
ҥтҽлешен контрольдҽ тоту максатыннан Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла.
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4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар тарафыннан
билгелҽнгҽн гамҽллҽр эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата рҽисе, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук палата белгечлҽре
тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе гариза бирҥчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽре
вакытында карап тикшерелмҽве ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында һҽм
(яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ палата
эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм
ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка
кадҽр тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ
ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп итҥ
яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы,
Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган документларны
мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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 баш тарту
нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
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7) Башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм
хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тартуы яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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
очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
consultantplus://offline/ref=DA2E52D82773045AF06E9EF692D7C8ED5934E4F490C930
1D0F69CEEB5FA3CB8295A37CC6AE839851VC31G10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның
7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, документларның
булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең
талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган гамҽллҽргҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет" мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районының рҽсми сайтыннан
(http:// www.apastovo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын булдыру http://uslugi.tatar.ru/http://uslugi.tatar.ru/
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталын булдыру
http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин каршындагы шҽхси кабул итҥ
мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта - аны
теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе, исеме, атасының
исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның
вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган карарлары
һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
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5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн
бетерҥ максатларында Башкарма комитет тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ килҽчҽк гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне җавапта канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында,
кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук бозу
яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат, шикаятьлҽрне
карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны кичекмҽстҽн
прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.

Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
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6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы тҥбҽндҽге
процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны Формалаштыру һҽм
җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында консультация
алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана. Электрон
формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше
Регламентында каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн
элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
янында_________________________________________
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булса), яшҽҥ урыны, шҽхесне раслаучы документ
реквизитлары, ИНН)
___________________________________________
(юридик затлар ҿчен-атамасы, урнашу урыны,
оештыру-хокукый рҽвеше, ЕГРЮЛ, ОГРНДА дҽҥлҽт
теркҽве турында белешмҽлҽр)
______________________________________________
________________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)
Гариза
территориялҽрнең кадастр планында җир кишҽрлеге яки җир кишҽрлеклҽре схемасын
раслау турында
Территориялҽрнең кадастр планында җир участогы схемасын раславыгызны
сорыйм.
Мҽйданы: ___ кв. м. булган җир кишҽрлеге тҥбҽндҽге адрес буенча урнашкан:
_______________ муниципаль район (шҽһҽр округы), торак пункт ____________________
урам________________ Д. _ _ _ _ _ _ _ (җир кишҽрлегенең адресы булмаганда, җир
кишҽрлегенең урнашу урынының башка тасвирламасы).
Җир кишҽрлегенең кадастр номеры* яки җир кишҽрлеклҽренең кадастр
номерлары_____________:___, __________________: ___, ________________:______.
(җир(йҿк) участогы(ки) турында белешмҽлҽр кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт кадастрына
кертелгҽн җир(яки) кишҽрлегеннҽн(о) барлыкка килсҽ (юыла), кҥрсҽтелҽ)
________________________________________________________________________
(җир кишҽрлеге барлыкка килҽ торган территориаль зона яисҽ барлыкка килҽ торган җир
кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре)
Җир
кишҽрлеге
тҥбҽндҽгелҽргҽ
карый:_______________________________________.
(Җир категориясе кҥрсҽтелҽ)
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
1) шҽхесне раслаучы документлар;
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
3) территориянең кадастр планында җир кишҽрлегенең яисҽ җир кишҽрлеклҽренең
урнашу схемасы
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси
үзенчәлекләрне бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль
хезмәт күрсәтү кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка
гамәлләр), муниципаль хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә
торган орган тарафыннан алар нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул
исәптән автоматлаштырылган режимда эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук
мин вәкиле булып торган затның ризалыгын раслыйм.

47
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа күрсәтелгән муниципаль хезмәтнең сыйфатын бәяләү буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны
бирәм.

______________
(дата)
атасының исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе,
исеме,

2 нче номерлы кушымта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ____ »_____________20__шҽһҽр

№ ______

ҖИР КИШҼРЛЕГЕН УРНАШТЫРУ СХЕМАСЫН РАСЛАУ ТУРЫНДА
ТЕРРИТОРИЯНЕҢ КАДАСТР ПЛАНЫНДА
Гаризаны карап __________________________________, Россия Федерациясе Җир
кодексы нигезендҽ карар бирҽм:
1.
Гомуми
мҽйданы
буенча
җир
участогының
урнашу
схемасын
расларга___________ рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре белҽн кв. м.___________________,
Җир категориясе_______________, урнашкан ________________________ к
(адрес, фоторепортаж)
территориянең кадастр планы (ҽлеге карарга 1 нче кушымта).
2.
Ҽлеге
карарның
ҥтҽлешен
контрольдҽ
тотуны
йҿклҽргҽ:
________________________________________________________________________
(вазифасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме)
Җитҽкче___________________

Расланган
Апас муниципаль районы
_________________________
янында«__»________20___ел____
СХЕМАСЫ
ҖИР КИШҼРЛЕГЕНЕҢ КАДАСТР ПЛАНЫНДА УРНАШУЫ
Кадастр кварталы: ________________

Җир
кишҽрлегенең
урнашу
урыны
___________________________
Җир кишҽрлегенең мҽйданы- ___________кв. м.
Җирлҽрнең категориясе
- ___________________________
Рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре
- ___________________________
Җир кишҽрлегенең кадастр номеры,
аның ярдҽмендҽ тҽэмин ителҽ
ТР Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы хезмҽткҽрлҽре "Урман утырту
кҿне" табигатьне саклау акциясендҽ катнаштылар________________________
(җир аша керү мөмкинлеге тәэмин ителгән
дәүләт карамагында булган участок
муниципаль милектәге җир кишәрлекләре)
Башлангыч җирлҽрнең кадастр номерлары
җир кишәрлекләре (җир кишәрлекләре, шул исәптән
Җир барлыкка килә
кишҽрлек)
___________, _____________

_______________________________

3 нче номерлы кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисенҽ
Гариза
бирҥче:__________________________
_
Гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр) ҥземнең
ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка кагылышлы,
шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының

Казан шҽһҽре
(белешмҽ буларак)

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ
ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районы башкарма комитеты
Вазифа

Телефон

Апас

8(84376) 2-2141
8 (843)762-1252
8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Башкарма комитет эшлҽре
идарҽчесе
Палата рҽисе
Палата белгече

Электрон адрес
Almaz.Tugushev@tatar.ru
Yunusov.Ruslan@tatar.ru
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитетының 2020 елның 1
сентябрендҽге № 318 карарына
3 нче кушымта
Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген даими (сроксыз) файдалануга бирҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
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1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген даими (сроксыз) файдалануга (алга табамуниципаль хезмҽт) бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен
билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар (алга таба-мҿрҽҗҽгать итҥче): Россия Федерациясе
Җир кодексының 39.9 статьясындагы 2 пунктында кҥрсҽтелгҽн органнар һҽм учреждениелҽр
(№1 кушымта).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2 йорт.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының адресы:
http://www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст
мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен.
Татарстан
Республикасы
Дҽҥлҽт
теллҽрендҽге
мҽгълҥмат
пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5,
2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
2) http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» челтҽре аша муниципаль районның
рҽсми сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады
ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –кҽгазьдҽ
почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ:
30.11.1994 ел, № 51-ФЗ Россия Федерациясе Граждан кодексы (алга таба – РФ ГК)
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.);
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Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, № 136-ФЗ (алга таба – РФ ЗК)
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 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);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елның 762 № - лы боерыгы
«территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру
схемасын ҽзерлҽҥ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир
кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ талҽплҽрен раслау
турында " (алга таба – №762 боерык) (алга таба- № 762 боерык) (хокукый мҽгълҥматның
рҽсми интернет-порталы) (алга таба - № 762 боерык) http://www.pravo.gov.ru 2015 елның 18
февраленнҽн);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының «гариза бирҥченең сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын раслый торган документлар исемлеген раслау турында " 12.01.2015
ел, №1 боерыгы (алга таба - № 1 боерык) (хокукый мҽгълҥмат рҽсми интернет-порталы
http://www.pravo.gov.ru 28.02.2015-28.02.2015);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба-45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн расланган
нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган (алга
таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының) шҽһҽр
яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документка кертелгҽн мҽгълҥматларның (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе), алар
нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматларга туры килмҽҥгҽ
китергҽн хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата яки шуңа охшаган
хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (2 нче кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп
атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт
атамасы
2.2. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ
башкарма-боеру органы
атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенең
тасвирламасы
2.4. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген
исҽпкҽ алып, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып
тору вакыты, ҽгҽр Россия
Федерациясе законнарында
каралган булса, Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документларны бирҥ
(җибҽрҥ) вакыты
2.5. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ
башка норматив хокукый

Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге
Муниципаль милектҽге җир
(сроксыз) файдалануга бирҥ

кишҽрлеген

Хезмҽт кҥрсҽтҥне яки талҽпне
билгели торган норматив акт
даими РФ ЗК, палата турында
Нигезлҽмҽ.

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Палата турында нигезлҽмҽ
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Җир кишҽрлеген бирҥ турында боерык, җир РФ Җир кодексы
кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру акты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат.
3
Гариза алынганнан соң 15 кҿн эчендҽ җир
кишҽрлеген даими (сроксыз) файдалануга бирҥ турында
Карар кабул итҥ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
каралмаган.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла
1) гариза:
РФ Җир кодексы
- документ формасында кҽгазьдҽ;
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ «электрон

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын
бергә кушудан чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
3
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актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга
тиешле муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы
исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу
ысуллары, шул исҽптҽн
электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ Федераль закон
талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон формада.;
2) шҽхесне раслаучы документлар;
3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр
мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
4) юридик затның оештыру документларының
кҥчермҽлҽре
5) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында
гариза бирҥченең кҥчемсез милек объектына хокукын
билгели торган документлар.
Кҥчемсез милек объектын урнаштыру урынын алдан
килештерҥ турында карар булганда:
1) гариза;
2) шҽхесне раслаучы документлар;
3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр
мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
4) юридик затның гамҽлгҽ кую документларының
кҥчермҽлҽре.
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган № 1 боерык
ҿстҽмҽ документлар исемлеге, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдаланучының категориясенҽ карап, № 3 Кушымтада
китерелгҽн.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза
бирҥче Башкарма комитетка шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар
гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь чыганакта тҥбҽндҽге
ысулларның
берсен
кулланып
тапшырылырга
(юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче
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тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин
2.6. Норматив хокукый актлар
Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына № 1 боерык
нигезендҽ муниципаль хезмҽт торган документлар исемлеге, хезмҽт алучыларның
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт
категориясенҽ карап, № 3 Кушымтада китерелгҽн.
органнары, җирле ҥзидарҽ
Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны
органнары һҽм башка
алу
ысуллары
һҽм
тапшыру
тҽртибе
ҽлеге
оешмалар карамагында
Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
булган һҽм гариза бирҥче
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ
тапшырырга хокуклы
органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган
документларның тулы
югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп итҥ тыела.
исемлеге, шулай ук аларны
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган
гариза бирҥчелҽр тарафыннан документларның
гариза
бирҥче
тарафыннан
алу, шул исҽптҽн электрон
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
формада алу ысуллары,
тарту ҿчен нигез була алмый
аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
документлар алар
карамагында булган дҽҥлҽт
органы, җирле ҥзидарҽ органы
яисҽ оешма
2.7. Муниципаль хезмҽт
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
нигезлҽр:
документларны кабул итҥдҽн
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тапшырылуы;
тулы исемлеге
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның
2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документлар
исемлегенҽ туры килмҽве;
3) документларда килешмҽгҽн тҿзҽтмҽлҽр, җитди
зыяннар булу, аларның эчтҽлеген бертҿсле аңлатырга
мҿмкинлек бирми торган;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру
2.8. Муниципаль хезмҽт
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
кҥрсҽтҥне туктатып тору яки
каралмаган.
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
тулы исемлеге
1) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы
кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, йҽ гаризада һҽм (яки)
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2.9. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен алына торган
дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар
(документлар) турында
белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен
исҽплҽҥ методикасы турында
мҽгълҥматны да кертеп,
дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне
алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм
нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гариза биргҽндҽ һҽм мондый

документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес булмаган
мҽгълҥмат бар;
2) җир кишҽрлеге муниципаль милеккҽ керми;
3) закон нигезендҽ соратып алына торган җир
кишҽрлеген (җир участогы ҽйлҽнештҽн алынган,
ҽйлҽнештҽ чиклҽнгҽн һ. б.) бирҥ мҿмкинлеген тыю
билгелҽнгҽн.)
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
артмаска тиеш
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хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алганда чиратта кҿтҥнең
максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең
муниципаль хезмҽттҽн һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнаша торган оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану
турындагы гаризасын, шул
исҽптҽн электрон формада,
теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтелҽ торган бҥлмҽлҽргҽ,
кҿтҥ залына, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру
урыннарына, аларны тутыру
ҥрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документлар
исемлеге булган мҽгълҥмат
стендларына, мондый хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм
рҽсмилҽштерҥгҽ, шул исҽптҽн
инвалидларны социаль яклау
турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ
кҥрсҽтелгҽн объектларга
инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр

Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
теркҽлҽ

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система
һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар тутыру ҿчен
кирҽкле
җиһаз,
мҽгълҥмат
стендлары
белҽн
җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Инвалидларның
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ
(бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат гариза
бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып
урнаштырыла

59
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать
итҥченең
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге
саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы
турында
мҽгълҥмат
алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр
кулланып,
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул
исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле
ҥзидарҽ органының телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать
итҥче
телҽге
белҽн
(экстриториаль
принцип),
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле
ҥзҽклҽрендҽ
берничҽ дҽҥлҽт һҽм (яки)
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
комплекслы запрос)

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек
санда булуы;
http://www.apastovo.tatarstan.ruмҽгълҥмат
стендларында, мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары
турында
тулы
мҽгълҥмат
булу
http://www.apastovo.tatarstan.ru " Интернет» челтҽрендҽ,
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽрнең
бердҽм
порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ
һҽм аларга документларны тапшырганда чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль
хезмҽт
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2.16. Башка талҽплҽр, шул
исҽптҽн экстрориаль принцип
буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен
исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип
буенча бирелгҽн булса) һҽм
электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҥзенчҽлеклҽре

кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан
сайтта
алынырга
мҿмкин
http://www.apastovo.tatarstan.ru " дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
кҥрсҽтелми
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе
турында консультацияне Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе
яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ
хокуклы:
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм
сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
кулланыла. Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634 карарында каралган
очракларда гади электрон имза кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада тапшырылган гаризаларның ҥтҽлеше турында
мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
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д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) Бҥлекнең, шулай ук андагы вазифаи затларның,
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең
карарларына
һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата муниципаль
районның рҽсми сайты, Тҿбҽк порталы, дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар, аларның
вазифаи
затлары,
дҽҥлҽт
хезмҽткҽрлҽре
һҽм
муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан дҽҥлҽт һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽткҽндҽ
кылынган
карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) карата
судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ процессын
тҽэмин итҥче федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы
порталы аша шикаять белдерергҽ
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны
ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен тапшыру.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
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мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм аңа гариза
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
электрон формада ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына торган
документларны (белешмҽлҽрне) бирҥ турында запросларны җибҽрҽ. Документлар
(белешмҽлҽр) исемлеге хезмҽт алучыларның категориясенҽ карап билгелҽнҽ (№3
кушымта).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза кергҽн кҿннҽн алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
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3.4.2. Мҽгълҥмат белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ соратып алына торган
документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Палата белгече алынган документлар нигезендҽ:
җир кишҽрлеген тапшыру яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында
Карар кабул итҽ;
баш тарту турында кҥрсҽтмҽ проекты яки хат проекты ҽзерли;
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын
гамҽлгҽ ашыра;
палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) кул куюдан баш тарту
турында кҥрсҽтмҽ яки хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ)
кул куюга юнҽлдерелгҽн проектлар.
3.5.2. Палата җитҽкчесе баш тарту турында кҥрсҽтмҽ яки хат имзалый һҽм теркҽҥ
ҿчен палатага җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥгҽ җибҽрелгҽн карар яки баш тарту турында хат
имзаланган.
3.5.3. Палата Белгече:
баш тарту турында боерык яки хат теркҽлҽ.
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, җир участогы тҿзҥдҽн
баш тарту турында рҽсмилҽштерелгҽн кҥрсҽтмҽ яки хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр
итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Палата җитҽкчесе тарафыннан
документларга кул куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.6. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
3.6.1. Палата белгече кергҽн карар нигезендҽ:
җир кишҽрлеген кабул итҥ - тапшыру акты проектын ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҽ һҽм кул кую ҿчен палата җитҽкчесенҽ
җибҽрҽ.
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Баш тарту турында хат килгҽн очракта, ҽлеге Регламентның 3.6.4 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ карар
биргҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Килешҥ проектына кул куюга юнҽлдерелгҽн процедураларның нҽтиҗҽсе.
3.6.2. Палата җитҽкчесе кабул итҥ-тапшыру актына кул куя һҽм милек
мҿнҽсҽбҽтлҽре бҥлегенҽ (алга таба – бҥлек) җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешҥ.
3.6.3. Ҽйдҽп Баручы Киңҽшче:
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ;
акт теркҽҥ журналында теркҽлҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куелган кҿнне
Палата җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽлҽре: гариза бирҥчегҽ хҽбҽр итҥ.
3.6.4. Бҥлек белгече гариза бирҥчегҽ кабул итҥ-тапшыру актын кул астына бирҽ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарткан очракта мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура башкарыла:
15 минут эчендҽ-гариза бирҥченең Шҽхси килгҽн очракта;
ҽлеге Регламентның 3.6.1 пунктчасында каралган процедура тҽмамланганнан соң,
почта аша хат җибҽргҽн очракта, бер кҿн эчендҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн кабул итҥ-тапшыру акты яки
почта аша баш тарту турында хат җибҽрелгҽн.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 4);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.7.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
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аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
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гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
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торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми
сайтыннан
җибҽрелергҽ
мҿмкин.
http://www.apastovo.tatarstan.ru
Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын
булдыру http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин
каршындагы шҽхси кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
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5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы тҥбҽндҽге
процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны Формалаштыру һҽм
җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында консультация
алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана. Электрон
формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше Регламентында
каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн
элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
Россия Федерациясе Җир кодексыннан Ҿземтҽ
Мҽкалҽ 39.9. Дҽҥлҽт яисҽ муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген даими
(сроксыз) файдалануга бирҥ
2. Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽге җир кишҽрлеклҽре даими (сроксыз)
файдалануга бары тик бирелҽ:
1) дҽҥлҽт хакимияте органнарына һҽм җирле ҥзидарҽ органнарына;
2) дҽҥлҽт һҽм муниципаль учреждениелҽргҽ (бюджет, казна, автоном
учреждениелҽргҽ));
3) казна предприятиелҽренҽ;
4) ҥз вҽкалҽтлҽрен ҥтҽҥне туктаткан Россия Федерациясе Президентының тарихи
мирас ҥзҽклҽренҽ.
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2 нче номерлы кушымта
К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
алдыннан________________________________________
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булса), яшҽҥ урыны, шҽхесне раслаучы документ
реквизитлары, ИНН)
_____________________________________
(юридик затлар ҿчен-атамасы, урнашу урыны, оештырухокукый рҽвеше, ЕГРЮЛ, ОГРНДА дҽҥлҽт теркҽве
турында белешмҽлҽр)
________________________________________________
_____________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)
Гариза
бирҥ турында җир участогы даими (сроксыз) файдалануга
Сорыйм сезне нигезендҽ ___________________________________________,
(РФ ЗК 39.9 ст.2 пунктында каралган санның нигезе кҥрсҽтелҽ).
бирергҽ ҿчен _________________________________________________________
(җир кишҽрлегеннҽн файдалану максаты кҥрсҽтелҽ)
җир
кишҽрлеге___________
рҿхсҽт
ителгҽн
куллану
тҿре
белҽн
кв.
м.___________________, Җир категориясе_______________, адрес буенча урнашкан:
___________ муниципаль район (шҽһҽр округы), торак пункт_________________
урам________________ Д._______, даими (сроксыз) файдалануга, торглар ҥткҽрмичҽ
генҽ.
Ҿстҽмҽ белешмҽлҽр (тҥбҽндҽге шартлар булганда тутырыла):
_________________________________________________________________________
дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген алу турында карар
реквизитлары;
(һава киңлегеннҽн файдалану буенча эшчҽнлек тҿре)
территориаль планлаштыру документын һҽм (яки) территорияне планлаштыру проектын
раслау турындагы карар реквизитлары, ҽгҽр җир участогы ҽлеге документта һҽм (яки)
ҽлеге проектта каралган объектларны урнаштыру ҿчен бирелгҽн булса,;
(һава киңлегеннҽн файдалану буенча эшчҽнлек тҿре)
дҽгъва белдерелҽ торган җир участогы барлыкка килгҽн яисҽ аның чиклҽре ҽлеге карар
нигезендҽ тҿгҽллҽштерелгҽн очракта, җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ турында
карар реквизитлары.
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
Физик затлар:
1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (гражданин ҿчен);
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
3) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир участогы тҿзергҽ һҽм чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Юридик затлар:
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1) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
2) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзергҽ кирҽк булса һҽм җир кишҽрлеген тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси үзенчәлекләрне
бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү
кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка гамәлләр), муниципаль
хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан алар
нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул исәптән автоматлаштырылган режимда
эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук мин вәкиле булып торган затның ризалыгын
раслыйм.
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа
күрсәтелгән
муниципаль
хезмәтнең
сыйфатын
бәяләү
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирәм.

(дата)

(имза)

(ФИО)
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3 нче номерлы кушымта
Мҿрҽҗҽгать итҥченең сатып алу хокукын раслаучы документлар исемлегеннҽн Ҿземтҽ
сату ҥткҽрмичҽ җир кишҽрлеге
(Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгы боерыгына кушымта
2015 елның 12 гыйнвары, № 1)
№
т/б

62.

63.

Сатулар ҥткҽрмичҽ
генҽ җир кишҽрлеге
бирҥ нигезе

Җир кодексының 39.9
статьясындагы 2
пунктының 1
пунктчасы

Җир кодексының 39.9
статьясындагы 2
пунктының 1
пунктчасы

Җир кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре
Даими (сроксыз)
файдалануга

Даими (сроксыз)
файдалануга

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

Дҽҥлҽт хакимияте
органы

Дҽҥлҽт хакимияте
органнары
тарафыннан ҥз
вҽкалҽтлҽрен
гамҽлгҽ ашыру
ҿчен кирҽкле җир
кишҽрлеге

Җир кишҽрлегеннҽн файдалану
максатлары нигезендҽ җир
кишҽрлеге бирҥ хокукын
раслаучы ҽлеге исемлек белҽн
каралган документлар

Җирле ҥзидарҽ
органнары
тарафыннан ҥз
вҽкалҽтлҽрен
гамҽлгҽ ашыру
ҿчен кирҽкле җир
кишҽрлеге

Җир кишҽрлегеннҽн файдалану
максатлары нигезендҽ җир
кишҽрлеге бирҥ хокукын
раслаучы ҽлеге исемлек белҽн
каралган документлар

Җирле ҥзидарҽ
органнары

P982Мҿрҽҗҽгать итҥченең сату
ҥткҽрмичҽ җир кишҽрлеген алу
хокукын раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып бирелҽ
торган документлар (<1>

* Кҥчемсез милек объекты
турында (сорала торган җир
кишҽрлеге турында) ЕГРН дан
ҿземтҽ)

* Кҥчемсез милек объекты
турында (сорала торган җир
кишҽрлеге турында) ЕГРН дан
ҿземтҽ)
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№
т/б

64.

Сатулар ҥткҽрмичҽ
генҽ җир кишҽрлеге
бирҥ нигезе

Җир кодексының 39.9
статьясындагы 2
пунктының 2
пунктчасы

Җир кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре
Даими (сроксыз)
файдалануга

Гариза бирҥче

Дҽҥлҽт яки
муниципаль
учреждение
(бюджет, казна,
автоном)

Җир кишҽрлеге

Дҽҥлҽт яисҽ
муниципаль
учреждение
(бюджет, казна,
автоном
учреждение)
эшчҽнлеген
гамҽлгҽ ашыру
ҿчен кирҽкле җир
кишҽрлеге)

P982Мҿрҽҗҽгать итҥченең сату
ҥткҽрмичҽ җир кишҽрлеген алу
хокукын раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып бирелҽ
торган документлар (<1>
Җир кишҽрлегеннҽн файдалану
максатлары нигезендҽ җир
кишҽрлеге бирҥ хокукын
раслаучы ҽлеге исемлек белҽн
каралган документлар
* Кҥчемсез милек объекты
турында (сорала торган җир
кишҽрлеге турында) ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза бирҥче булып торган
юридик зат турында ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

65.

Җир кодексының 39.9
статьясындагы 2
пунктының 3
пунктчасы

Даими (сроксыз)
файдалануга

Казна
предприятиесе

Казна
предприятиесе
эшчҽнлеген
гамҽлгҽ ашыру
ҿчен кирҽкле җир
кишҽрлеге

Җир кишҽрлегеннҽн файдалану
максатлары нигезендҽ җир
кишҽрлеге бирҥ хокукын
раслаучы ҽлеге исемлек белҽн
каралган документлар
* Кҥчемсез милек объекты
турында (сорала торган җир
кишҽрлеге турында) ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза бирҥче булып торган
юридик зат турында ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ
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№
т/б

66.

Сатулар ҥткҽрмичҽ
генҽ җир кишҽрлеге
бирҥ нигезе

Җир кодексының 39.9
статьясындагы 2
пунктының 4
пунктчасы

Җир кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре
Даими (сроксыз)
файдалануга

Гариза бирҥче

Ҥз вҽкалҽтлҽрен
ҥтҽҥне туктаткан
Россия
Федерациясе
Президентының
тарихи мирас
ҥзҽге

Җир кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать итҥченең сату
ҥткҽрмичҽ җир кишҽрлеген алу
хокукын раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып бирелҽ
торган документлар (<1>

Ҥз вҽкалҽтлҽрен
Җир кишҽрлегеннҽн файдалану
ҥтҽҥне туктаткан
максатлары нигезендҽ җир
Россия
кишҽрлеге бирҥ хокукын
Федерациясе
раслаучы ҽлеге исемлек белҽн
Президентының
каралган документлар
тарихи мирас ҥзҽге
* Кҥчемсез милек объекты
эшчҽнлеген
турында
(сорала торган җир
гамҽлгҽ ашыру
кишҽрлеге турында) ЕГРН дан
ҿчен кирҽкле җир
ҿземтҽ)
кишҽрлеге
* Гариза бирҥче булып торган
юридик зат турында ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

<1> Документлар җир кишҽрлегенҽ хокук алу турында гариза кабул итҥче башкарма хакимият органының яки җирле
ҥзидарҽ органының вазыйфаи заты таныклаган тҿп нҿсхҽдҽ (кҥчермҽлҽрендҽ) тапшырыла (җибҽрелҽ).
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт Советы Рҽисе Ф.Х. Мҿхҽммҽтшинның Россия Федерациясе Конституциясе кҿне
уңаеннан котлавы
<3> " * " символы белҽн билгелҽнгҽн Документлар дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре белҽн
идарҽ итҥгҽ вҽкалҽтле орган (алга таба - вҽкалҽтле орган) ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек аша соратып алына.
Кҥчемсез милек объекты (сорала торган җир участогы турында) турында ЕГРН дан ҿземтҽ җир кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага беркетелми һҽм соралган җир участогын тҿзергҽ кирҽк булган очракта, җир кишҽрлеге бирҥне алдан
килештереп, җир кишҽрлеге биргҽндҽ ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек аша вҽкалҽтле орган тарафыннан соратып
алынмый. Ҽгҽр бинага, корылмага, тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзелеш объектына хокук федераль закон нигезендҽ, ҽлеге хокукны
дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу мизгеленҽ карамастан, барлыкка килгҽн дип санала икҽн, соратып алына торган җир кишҽрлегендҽ
урнашкан кҥчемсез милек объекты (бина, корылма яки тҿзелеп бетмҽгҽн объект турында) турында ЕГРН дан ҿземтҽ җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу турындагы гаризага кушылмый һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан ведомствоара мҽгълҥмати
хезмҽттҽшлек аша соратып алынмый.
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4 нче номерлы кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисенҽ
Гариза
бирҥче:__________________________
_
Гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр) ҥземнең
ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка кагылышлы,
шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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Казан шҽһҽре
(белешмҽ буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотучы вазифаи
затларның реквизитлары
Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Вазифа

Телефон

Палата рҽисе

8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Палата белгече

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Ranil.Idiyatullin@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитетының 2020 елның 1
сентябрендҽге № 318
карарына 4 нче кушымта

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген бушлай бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген милеккҽ тҥлҽҥсез (алга таба-муниципаль
хезмҽт) бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар (алга таба-мҿрҽҗҽгать итҥче): Россия Федерациясе
Җир кодексының 39.5 статьясында кҥрсҽтелгҽн органнар һҽм учреждениелҽр (№1 кушымта).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2 йорт.
Эш графигы:
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дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының
адресы: http://www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст
мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен.
Татарстан
Республикасы
Дҽҥлҽт
теллҽрендҽге
мҽгълҥмат
пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5,
2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
2) http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» челтҽре аша муниципаль районның
рҽсми сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында
(http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады ҥсешендҽ тискҽре
тенденциялҽр чагыла башлады");
4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталында (http://
www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –кҽгазьдҽ
почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.1.4. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ:
30.11.1994 ел, № 51-ФЗ Россия Федерациясе Граждан кодексы (алга таба – РФ ГК)
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.);
Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, № 136-ФЗ (алга таба – РФ ЗК)
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.);
(Алга таба-27-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 01.04.1996, №
14, 1401 ст.));
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 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);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елның 762 № - лы боерыгы
«территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру
схемасын ҽзерлҽҥ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир
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кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ талҽплҽрен раслау
турында " (алга таба – №762 боерык) (алга таба- № 762 боерык) (хокукый мҽгълҥматның
рҽсми интернет-порталы) (алга таба - № 762 боерык) http://www.pravo.gov.ru 2015 елның 18
февраленнҽн);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының «гариза бирҥченең сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын раслый торган документлар исемлеген раслау турында " 12.01.2015
ел, №1 боерыгы (алга таба - №1 боерык) (хокукый мҽгълҥмат рҽсми интернет-порталы
http://www.pravo.gov.ru 28.02.2015-28.02.2015);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба-45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Апас муниципаль районы Советы карары белҽн расланган (алга таба-Апас
муниципаль районы Советы карары)Апас муниципаль районы Башкарма комитеты
турындагы 2016 елның 9 декабрендҽ кабул ителгҽн 69 номерлы нигезлҽмҽ (алга таба – БК
турында Нигезлҽмҽ)
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн расланган
нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган (алга
таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының) шҽһҽр
яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документка кертелгҽн мҽгълҥматларның (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе), алар
нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматларга туры килмҽҥгҽ
китергҽн хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата яки шуңа охшаган
хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (2 нче кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп
атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт
атамасы
2.2. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ
башкарма-боеру органы
атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенең
тасвирламасы
2.4. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген
исҽпкҽ алып, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып
тору вакыты, ҽгҽр Россия
Федерациясе законнарында
каралган булса, Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документларны бирҥ
(җибҽрҥ) вакыты
2.5. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ
башка норматив хокукый

Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге
Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген бушлай бирҥ

Хезмҽт кҥрсҽтҥне яки талҽпне
билгели торган норматив акт
РФ ЗК, палата турында
Нигезлҽмҽ.

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Палата турында нигезлҽмҽ
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Җир кишҽрлеген бирҥ турында боерык, җир РФ Җир кодексы
кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру акты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат.
Г4ариза алынганнан соң 12 кҿн эчендҽ җир кишҽрлеге
бирҥ турында Карар кабул итҥ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
каралмаган.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла
1) гариза:
- документ формасында кҽгазьдҽ;
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ «электрон

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын
бергә кушудан чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
4
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актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга
тиешле муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы
исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу
ысуллары, шул исҽптҽн
электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

2.6. Норматив хокукый актлар
нигезендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт
органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм башка
оешмалар карамагында

имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ Федераль закон
талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон формада.;
2) шҽхесне раслаучы документлар;
3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр
мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
4) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын
урнаштыруның
расланган
схемасы
(ҽгҽр
җир
кишҽрлеген тҿзергҽ кирҽк булса һҽм җир кишҽрлеген
тҿзҥ
каралган
территорияне
межалау
проекты
расланмаса)
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
ҿстҽмҽ документлар исемлеге, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдаланучының категориясенҽ карап, № 3 Кушымтада
китерелгҽн.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза
бирҥче Башкарма комитетка шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар
гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь чыганакта тҥбҽндҽге
ысулларның
берсен
кулланып
тапшырылырга
(юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче
тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин
Ведомствоара хезмҽттҽшлек каналлары буенча
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси шҽхси счетының иминият
номеры турында белешмҽлҽр (Россия Федерациясе
Пенсия фондында), шулай ук хезмҽт алучыларның
категориясенҽ карап, 3 нче кушымта нигезендҽ
документлар һҽм белешмҽлҽр алына.

№ 1 боерык

27-ФЗ номерлы Федераль
закон

№ 1 боерык
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булган һҽм гариза бирҥче
тапшырырга хокуклы
документларның тулы
исемлеге, шулай ук аларны
гариза бирҥчелҽр тарафыннан
алу, шул исҽптҽн электрон
формада алу ысуллары,
аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
документлар алар
карамагында булган дҽҥлҽт
органы, җирле ҥзидарҽ органы
яисҽ оешма
2.7. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тулы исемлеге

2.8. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне туктатып тору яки
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тулы исемлеге

Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны
алу
ысуллары
һҽм
тапшыру
тҽртибе
ҽлеге
Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле
ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында
булган югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп итҥ
тыела.
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ
алган документларның гариза бирҥче тарафыннан
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигез була алмый
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан
тапшырылуы;
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның
2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документлар
исемлегенҽ туры килмҽве;
3) документларда килешмҽгҽн тҿзҽтмҽлҽр, җитди
зыяннар булу, аларның эчтҽлеген бертҿсле аңлатырга
мҿмкинлек бирми торган;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
каралмаган.
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
РФ ЗК 39.6 ст.
1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн җир
законнары
нигезендҽ
җир
кишҽрлеген
сатулар
ҥткҽрмичҽ генҽ алу хокукына ия булмаган зат
мҿрҽҗҽгать итте.;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0
989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D2145
0402DF89YA75G2) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы
гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (сроксыз)
файдалану, тҥлҽҥсез файдалану, гомерлек мирас итеп
алу яки аренда хокукында бирелгҽн, җир кишҽрлеге бирҥ
турында гариза белҽн ҽлеге хокукларга ия булган
мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында
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гариза РФ ЗК 39.10 статьясындагы 2 пунктының 10
пунктчасы нигезендҽ бирелгҽн очраклардан тыш;
3) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге, ҽгҽр җир кишҽрлеге гомуми
файдаланудагы мҿлкҽткҽ керҽ икҽн, ҽлеге коммерцияле
булмаган оешма ҽгъзасы гаризасы белҽн мҿрҽҗҽгать
итҥ очракларыннан тыш, гражданнар тарафыннан
бакчачылык, бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару яки
индивидуаль
торак
тҿзелеше
максатларында
территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен тҿзелгҽн
коммерциячел булмаган оешмага бирелгҽн.;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0
989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D2145
0402DB81A9YF7DG4) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы
гаризада гражданнар яисҽ юридик затларга караган
бина, корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан,
моннан тыш, җир кишҽрлегендҽ сервитут шартларында
яки җир кишҽрлегендҽ урнашкан корылма яисҽ РФ
Законының 39.36 статьясындагы 3 пунктында каралган
объект урнаштырылган очраклардан тыш, һҽм бу җир
кишҽрлегеннҽн файдалануга комачауламый яисҽ җир
кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге бина,
корылмалар, алардагы биналар милекчесе мҿрҽҗҽгать
итте.;
5) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада дҽҥлҽт
яки муниципаль милектҽ булган бина, корылма, тҿзелеп
бетмҽгҽн объект урнашкан, моннан тыш, ҽгҽр корылма
(шул исҽптҽн тҿзелеше тҽмамланмаган корылма) җир
кишҽрлегендҽ сервитут шартларында урнашкан яисҽ
җир участогы бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге
биналарга, корылмаларга, аларда биналар, биналар,
тҿзелмҽлҽрне, ҽлеге тҿзелеп бетмҽгҽн объекттан тыш,
дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган бина, корылма,
тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан;
6) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынган яисҽ
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ҽйлҽнештҽ чиклҽнгҽн булып тора һҽм аны бирҥ җир
кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн хокукта
рҿхсҽт ителми;
7) Җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
мҿрҽҗҽгать итҥче җир кишҽрлеген милеккҽ, даими
(сроксыз) файдалануга яисҽ җир кишҽрлеген арендага
бирҥ турындагы гариза белҽн, җир кишҽрлеген
резервлау максатларында җир кишҽрлеге бирҥ
турындагы карарның гамҽлдҽ булу срогыннан артык
вакытка тҥлҽҥсез файдалануга бирҥ турындагы гариза
белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, дҽҥлҽт яисҽ
муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган җир булып
тора, моннан тыш, җир кишҽрлеген резервлау
максатларында җир кишҽрлеге бирҥ;
8) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ
урнашкан, башка зат белҽн тҿзелгҽн территорияне
ҥстерҥ
турында
килешҥ
тҿзелгҽн
территория
чиклҽрендҽ, ҽгҽр җир участогы бирҥ турында гариза
белҽн шул җир кишҽрлегендҽ урнашкан бина,
корылмалар, аларда биналар милекчесе, тҿзелеп
бетмҽгҽн объект милекчесе яисҽ мондый җир
кишҽрлегенҽ ия булучы мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан
тыш, яисҽ мондый җир кишҽрлеге хуҗасы мҿрҽҗҽгать
иткҽн очраклардан тыш;
9) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ
урнашкан, аңа карата тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ
турында шартнамҽ тҿзелгҽн башка зат белҽн килешҥ
тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн, яисҽ җир
участогы башка зат белҽн территорияне комплекслы
ҥзлҽштерҥ
турында
шартнамҽ
тҿзелгҽн
җир
кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн, мондый җир кишҽрлеге
федераль
ҽһҽмияттҽге
объектларны,
тҿбҽк
ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге

89
объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн очраклардан
тыш, һҽм мондый җир кишҽрлеген бирҥ турында гариза
белҽн кҥрсҽтелгҽн объектларны тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат;
10) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге җир кишҽрлегеннҽн тҿзелде,
аңа карата территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ
турында шартнамҽ яисҽ тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ
турында шартнамҽ тҿзелгҽн һҽм территорияне
планлаштыру буенча расланган документ нигезендҽ
федераль
ҽһҽмияттҽге
объектларны,
тҿбҽк
ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге
объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн, моннан тыш,
җир кишҽрлеген арендага бирҥ турындагы гариза белҽн
ҽлеге затның ҽлеге объектларны тҿзҥ буенча
йҿклҽмҽсен кҥздҽ тоткан территорияне комплекслы
ҥзлҽштерҥ
турында
шартнамҽ
яисҽ
тҿзелгҽн
территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн зат
мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш, ;
11) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге аукцион предметы булып
тора, аны ҥткҽрҥ турында белдерҥ РФ ЗК 39.11
статьясындагы 19 пункты нигезендҽ урнаштырылган;
12) җир кишҽрлегенҽ карата, аны бирҥ турында
гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата, мондый
җир кишҽрлеге РФ ЗК 39.11 статьясындагы 4 пунктының
4 пунктчасы һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан, РФ ЗК
39.11 статьясындагы 8 пунктында каралган нигезлҽр
буенча, аны сату яисҽ арендага алу шартнамҽсе тҿзҥ
хокукына аукцион ҥткҽрҥ турында гариза керде.;
13) аны бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегенҽ карата РФ Законының 39.18 статьясындагы
1 пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ шҽхси торак
тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару,
бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару яки крестьян
(фермер) хуҗалыгы эшчҽнлеге алып бару ҿчен җир
кишҽрлеге бирҥ турында белдерҥ басылып чыкты һҽм
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урнаштырылды;
14) җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану
мондый җир кишҽрлеген файдалану максатларына туры
килми, мондый җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн, территорияне планлаштыру проекты белҽн
расланган объект урнаштыру очракларыннан тыш;
15) соратып алына торган җир кишҽрлеге Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ расланган оборона һҽм куркынычсызлык
ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар
ҿчен вакытлыча кулланылмый торган җир кишҽрлеклҽре
исемлегенҽ, ҽгҽр РФ ЗК 39.10 статьясындагы 2
пунктының 10 пунктчасы нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ
турында гариза бирелгҽн булса, Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽте
тарафыннан
билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ
кертелмҽгҽн;
16)
гражданнар
тарафыннан
бакчачылык,
бакчачылык алып бару ҿчен тҿзелгҽн коммерциячел
булмаган оешмага җир кишҽрлеге бирҥ турында
гаризада
кҥрсҽтелгҽн
җир
кишҽрлеге
мҽйданы
федераль закон нигезендҽ билгелҽнгҽн чик кҥлҽмнҽн
артып китҽ. ;
17) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн
җир
кишҽрлеге
территориаль
планлаштыруның расланган документлары һҽм (яки)
территорияне
планлаштыру
буенча
документлар
нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк
ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге
объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир
кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге объектлар
тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат мҿрҽҗҽгать итте;
18) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе дҽҥлҽт
программасы, Россия Федерациясе субъектының дҽҥлҽт
программасы нигезендҽ бина, корылмалар урнаштыру
ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турында
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гариза белҽн ҽлеге биналар, корылмалар тҿзҥгҽ
вҽкалҽтле зат мҿрҽҗҽгать иткҽн.;
19) җир кишҽрлеген билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирҥ
рҿхсҽт ителми;
20) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегенҽ карата рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре
билгелҽнмҽгҽн;
21) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ
кертелмҽгҽн;
22) җир кишҽрлегенҽ карата, аны бирҥ турында
гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата, аның
гамҽлдҽ булу срогы чыкмаган, һҽм җир кишҽрлеге бирҥ
турындагы гариза белҽн бу карарда кҥрсҽтелмҽгҽн
башка зат мҿрҽҗҽгать иткҽн, аны бирҥне алдан
килештерҥ турында Карар кабул ителде.;
23) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль
ихтыяҗлар ҿчен тартып алынды һҽм гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ максаты мондый җир
кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен
алынган,
мондый
җир
кишҽрлегендҽ
урнашкан
кҥпфатирлы йортны авария хҽлендҽ һҽм сҥтелергҽ яки
реконструкциялҽнергҽ тиешле дип тануга бҽйле
рҽвештҽ дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен
алынган
җир
кишҽрлеклҽреннҽн
тыш,
алынган
максатларга туры килми.;
24) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлеге чиклҽре «кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт
кадастры турында " Федераль закон нигезендҽ
тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»;
25) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегенең мҽйданы аның җир участогының урнашу
схемасы, территорияне межалау проекты яисҽ урман
кишҽрлеклҽренең урнашу урыны, Чиклҽре, мҽйданы һҽм
башка санлы һҽм сыйфат характеристикалары турында
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2.9. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен алына торган
дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар
(документлар) турында
белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен
исҽплҽҥ методикасы турында
мҽгълҥматны да кертеп,
дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне
алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм
нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алганда чиратта кҿтҥнең
максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең

проект документларында кҥрсҽтелгҽн мҽйданнан артып
китҽ, алар нигезендҽ мондый җир участогы ун
проценттан артык тҿзелгҽн.
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
артмаска тиеш

Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ.
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муниципаль хезмҽттҽн һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнаша торган оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану
турындагы гаризасын, шул
исҽптҽн электрон формада,
теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтелҽ торган бҥлмҽлҽргҽ,
кҿтҥ залына, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру
урыннарына, аларны тутыру
ҥрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документлар
исемлеге булган мҽгълҥмат
стендларына, мондый хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм
рҽсмилҽштерҥгҽ, шул исҽптҽн
инвалидларны социаль яклау
турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ
кҥрсҽтелгҽн объектларга
инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн

Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
теркҽлҽ

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система
һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар тутыру ҿчен
кирҽкле
җиһаз,
мҽгълҥмат
стендлары
белҽн
җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Инвалидларның
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ
(бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат гариза
бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып
урнаштырыла

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
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мҿрҽҗҽгать
итҥченең
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге
саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы
турында
мҽгълҥмат
алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр
кулланып,
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул
исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле
ҥзидарҽ органының телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать
итҥче
телҽге
белҽн
(экстриториаль
принцип),
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле
ҥзҽклҽрендҽ
берничҽ дҽҥлҽт һҽм (яки)
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
комплекслы запрос)

белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек
санда булуы;
http://www.apastovo.tatarstan.ruмуниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы
мҽгълҥмат булу, http:// www.apastovo.tatarstan.ru "
Интернет» челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ
һҽм аларга документларны тапшырганда чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан http:// www.apastovo.tatarstan.ru "
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм
порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
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2.16. Башка талҽплҽр, шул
исҽптҽн экстрориаль принцип
буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен
исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип
буенча бирелгҽн булса) һҽм
электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҥзенчҽлеклҽре

хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
кҥрсҽтелми
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе
турында консультацияне Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе
яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ
хокуклы:
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм
сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
кулланыла. Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634 карарында каралган
очракларда гади электрон имза кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада тапшырылган гаризаларның ҥтҽлеше турында
мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) Бҥлекнең, шулай ук андагы вазифаи затларның,
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең
карарларына
һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата муниципаль
районның рҽсми сайты, Тҿбҽк порталы, дҽҥлҽт һҽм
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муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар, аларның
вазифаи
затлары,
дҽҥлҽт
хезмҽткҽрлҽре
һҽм
муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан дҽҥлҽт һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽткҽндҽ
кылынган
карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) карата
судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ процессын
тҽэмин итҥче федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы
порталы аша шикаять белдерергҽ
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны
ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен тапшыру.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
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мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм аңа гариза
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
электрон формада ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына торган
документларны (белешмҽлҽрне) бирҥ турында запросларны җибҽрҽ. Документлар
(белешмҽлҽр) исемлеге хезмҽт алучыларның категориясенҽ карап билгелҽнҽ (№3
кушымта).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза кергҽн кҿннҽн алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
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3.4.2. Мҽгълҥмат белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ соратып алына торган
документлар (белешмҽлҽр) тапшыралар.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Палата белгече алынган документлар нигезендҽ:
җир кишҽрлеген бушлай милеккҽ тапшыру яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында Карар кабул итҽ;
баш тарту турында кҥрсҽтмҽ проекты яки хат проекты ҽзерли;
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын
гамҽлгҽ ашыра;
палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) кул куюдан баш тарту
турында кҥрсҽтмҽ яки хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ)
кул куюга юнҽлдерелгҽн проектлар.
3.5.2. Палата җитҽкчесе баш тарту турында боерык яки хат имзалый һҽм теркҽҥ
ҿчен палатага җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥгҽ җибҽрелгҽн кул куелган кҥрсҽтмҽ яки баш
тарту турында хат.
3.5.3. Палата Белгече:
баш тарту турында боерык яки хат теркҽлҽ.
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, җир участогы тҿзҥдҽн
баш тарту турында рҽсмилҽштерелгҽн кҥрсҽтмҽ яки хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр
итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Палата җитҽкчесе тарафыннан
документларга кул куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.6. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
3.6.1. Палата белгече кергҽн боерык нигезендҽ:
җир кишҽрлеген кабул итҥ - тапшыру акты проектын ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҽ һҽм кул кую ҿчен палата җитҽкчесенҽ
җибҽрҽ.
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Баш тарту турында хат килгҽн очракта, ҽлеге Регламентның 3.6.4 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ карар
биргҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Килешҥ проектына кул куюга юнҽлдерелгҽн процедураларның нҽтиҗҽсе.
3.6.2. Палата җитҽкчесе кабул итҥ-тапшыру актына кул куя һҽм милек
мҿнҽсҽбҽтлҽре бҥлегенҽ (алга таба – бҥлек) җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешҥ.
3.6.3. Ҽйдҽп Баручы Киңҽшче:
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ;
акт теркҽҥ журналында теркҽлҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куелган кҿнне
Палата җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽлҽре: гариза бирҥчегҽ хҽбҽр итҥ.
3.6.4. Бҥлек белгече гариза бирҥчегҽ кабул итҥ-тапшыру актын кул астына бирҽ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарткан очракта мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура башкарыла:
15 минут эчендҽ-гариза бирҥченең Шҽхси килгҽн очракта;
ҽлеге Регламентның 3.6.1 пунктчасында каралган процедура тҽмамланганнан соң,
почта аша хат җибҽргҽн очракта, бер кҿн эчендҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн кабул итҥ-тапшыру акты яки
почта аша баш тарту турында хат җибҽрелгҽн.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 4);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.7.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
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аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
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гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
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торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми
сайтыннан
җибҽрелергҽ
мҿмкин.
http://www.apastovo.tatarstan.ru
Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын
булдыру http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин
каршындагы шҽхси кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
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5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы тҥбҽндҽге
процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны Формалаштыру һҽм
җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында консультация
алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана. Электрон
формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше Регламентында
каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн
элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
Россия Федерациясе Җир кодексыннан Ҿземтҽ
39.5 Статья. Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеге гражданга яки
юридик затка бушлай бирҥ очраклары
Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеге гражданга яки юридик затка
вҽкалҽтле орган карары нигезендҽ бушлай бирелҽ.:
1) тҿзелгҽн территория чиклҽрендҽ тҿзелгҽн җир кишҽрлеге, аңа карата аны ҥстерҥ
турында шартнамҽ тҿзелгҽн затка, ҽлеге шартнамҽ тҿзелгҽн затка;
2) мондый җир кишҽрлегендҽ урнашкан дини яки хҽйрия ҽһҽмиятендҽге биналар яки
корылмалары булган дини оешманың җир кишҽрлеге;;
3) коммерциячел булмаган оешмага бакчачылык, яшелчҽчелек алып бару һҽм
гомуми файдаланудагы мҿлкҽткҽ караучы гражданнар тарафыннан тҿзелгҽн һҽм ҽлеге
коммерцияле булмаган оешма милкенҽ караган җир кишҽрлеге бҥлҥ нҽтиҗҽсендҽ
тҿзелгҽн җир кишҽрлеге, Федераль законда каралган очракларда, ҽлеге коммерциячел
булмаган оешма ҽгъзаларының гомуми милкенҽ тапшырыла.;
4) гражданинга җир кишҽрлеге бирелгҽн кҿннҽн биш ел ҥткҽннҽн соң, Россия
Федерациясе Законының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 6 пунктчасы нигезендҽ, ҽлеге
җир участогын кҥрсҽтелгҽн чорда рҿхсҽт ителгҽн файдалану нигезендҽ файдаланган
очракта, аңа җир кишҽрлеге бирелгҽн кҿннҽн соң биш ел ҥткҽннҽн соң, ҽлеге граждан
ҽлеге җир кишҽрлеген кҥрсҽтелгҽн чорда файдаланган очракта, Россия Федерациясе
Законының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 6 пунктчасы нигезендҽ;
5) гражданинга җир участогы бушлай файдалануга бирелгҽн кҿннҽн биш ел ҥткҽннҽн
соң, ҽлеге граждан ҽлеге җир участогын кҥрсҽтелгҽн чорда рҿхсҽт ителгҽн файдалану
нигезендҽ файдаланган һҽм муниципаль берҽмлектҽ һҽм Россия Федерациясе субъекты
законы белҽн билгелҽнгҽн белгечлек буенча эшлҽгҽн очракта, ҥзенҽ җир кишҽрлеге
бирелгҽн кҿннҽн соң биш ел узгач, ҽлеге җир участогын кҥрсҽтелгҽн чорда файдаланган
һҽм билгелҽнгҽн рҿхсҽт ителгҽн эшкҽ яраклаштырып эшлҽгҽн очракта, Россия
Федерациясе субъекты законы белҽн билгелҽнгҽн белгечлек буенча эшлҽгҽн;
6) Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары билгелҽгҽн
очракта һҽм тҽртиптҽ ҿч һҽм аннан кҥбрҽк баласы булган гражданнарга җир кишҽрлеге.
Россия Федерациясе субъектларының дҽҥлҽт хакимияте органнары тарафыннан мондый
гражданнарның торак урыннарына мохтаҗлар буларак исҽптҽ торырга яки мондый
гражданнарның ҽлеге исҽпкҽ кую ҿчен нигезлҽре булуын, шулай ук мондый гражданнарга
торак урыннары белҽн тҽэмин итҥ буенча социаль ярдҽмнең башка чараларын
алмаштыру мҿмкинлеге билгелҽнергҽ мҿмкин, дигҽн талҽп каралырга мҿмкин.;
Par127) Җир кишҽрлеген ҽлеге статьяның 6 пунктчасында кҥрсҽтелгҽн башка
гражданнарга һҽм (яисҽ) гражданнар тҿзегҽн коммерциягҽ карамаган оешмаларга,
федераль законнарда каралган очракларда, Россия Федерациясе субъектлары
законнарында каралган очракларда, гражданнарның аерым категориялҽренҽ бирҥ;
8) дини оешмага даими (сроксыз) файдалану хокукында бирелгҽн һҽм авыл
хуҗалыгы җитештерҥе ҿчен билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге, Россия Федерациясе
субъектлары законнарында каралган очракларда.
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2 нче номерлы кушымта
К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
алдыннан________________________________________
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булса), яшҽҥ урыны, шҽхесне раслаучы документ
реквизитлары, ИНН)
_____________________________________
(юридик затлар ҿчен-атамасы, урнашу урыны, оештырухокукый рҽвеше, ЕГРЮЛ, ОГРНДА дҽҥлҽт теркҽве
турында белешмҽлҽр)
________________________________________________
_____________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)
Гариза
бирҥ турында җир кишҽрлеген милеккҽ бушлай
Сорыйм сезне нигезендҽ ___________________________________________,
(РФ ЗК 39.5 статьясында каралган санның нигезе кҥрсҽтелҽ).
бирергҽ ҿчен _________________________________________________________
(җир кишҽрлегеннҽн файдалану максаты кҥрсҽтелҽ)
җир
кишҽрлеге___________
рҿхсҽт
ителгҽн
куллану
тҿре
белҽн
кв.
м.___________________, Җир категориясе_______________, адрес буенча урнашкан:
___________ муниципаль район (шҽһҽр округы), торак пункт_________________
урам________________ Д.________, милеккҽ, сатулар уздырмыйча гына.
Ҿстҽмҽ белешмҽлҽр (тҥбҽндҽге шартлар булганда тутырыла):
_________________________________________________________________________
дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген алу турында карар
реквизитлары;
(һава киңлегеннҽн файдалану буенча эшчҽнлек тҿре)
территориаль планлаштыру документын һҽм (яки) территорияне планлаштыру проектын
раслау турындагы карар реквизитлары, ҽгҽр җир участогы ҽлеге документта һҽм (яки)
ҽлеге проектта каралган объектларны урнаштыру ҿчен бирелгҽн булса,;
(һава киңлегеннҽн файдалану буенча эшчҽнлек тҿре)
дҽгъва белдерелҽ торган җир участогы барлыкка килгҽн яисҽ аның чиклҽре ҽлеге карар
нигезендҽ тҿгҽллҽштерелгҽн очракта, җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ турында
карар реквизитлары.
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
Физик затлар:
1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (гражданин ҿчен);
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
3) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир участогы тҿзергҽ һҽм чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Юридик затлар:
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1) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
2) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзергҽ кирҽк булса һҽм җир кишҽрлеген тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси үзенчәлекләрне
бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү
кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка гамәлләр), муниципаль
хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан алар
нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул исәптән автоматлаштырылган режимда
эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук мин вәкиле булып торган затның ризалыгын
раслыйм.
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа
күрсәтелгән
муниципаль
хезмәтнең
сыйфатын
бәяләү
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирәм.

(дата)

(имза)

(ФИО)
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3 нче номерлы кушымта
Мҿрҽҗҽгать итҥченең сатып алу хокукын раслаучы документлар исемлегеннҽн Ҿземтҽ
сату ҥткҽрмичҽ җир кишҽрлеге
(Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгы боерыгына кушымта
2015 елның 12 гыйнвары, № 1)
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ
генҽ җир
кишҽрлеге бирҥ
нигезе

11.

Җир кодексының
39.5
статьясындагы 1
пунктчасы

Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре
Милеккҽ
бушлай

Гариза бирҥче

Тҿзелгҽн
территорияне ҥстерҥ
турында шартнамҽ
тҿзелгҽн зат

Җир
кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать
итҥченең сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын
раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып
бирелҽ торган документлар
(<1>

Тҿзелгҽн
Тҿзелгҽн территорияне
территория
ҥстерҥ турында килешҥ
чиклҽрендҽ тҿзелгҽн
* Кҥчемсез милек
җир кишҽрлеге, аңа
объекты
турында (сорала
карата аны ҥстерҥ
торган
җир
кишҽрлеге
турында)
турында шартнамҽ
ЕГРН дан ҿземтҽ)
тҿзелгҽн
* Расланган
планлаштыру проекты һҽм
территорияне межалау
проекты
* Гариза бирҥче булып
торган юридик зат турында
ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ

12.

Җир кодексының
39.5
статьясындагы 2
пунктчасы

Милеккҽ
бушлай

Дини яки хҽйрия
билгелҽнешендҽге
биналар яки
корылмалары булган

Дини яки
хҽйрия
билгелҽнешендҽге
биналар яки

ЕГРНда гариза
бирҥченең бинага, корылмага
хокукын раслаучы (билгели)
Документ
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№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ
генҽ җир
кишҽрлеге бирҥ
нигезе

Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

дини оешма

Җир
кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать
итҥченең сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын
раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып
бирелҽ торган документлар
(<1>

корылмалар
урнашкан җир
кишҽрлеге

ЕГРНда (җир
кишҽрлегенҽ тиешле хокуклар
булганда) мондый җир
кишҽрлегенҽ хокук
теркҽлмҽгҽн очракта,
мҿрҽҗҽгать итҥченең соралган
җир кишҽрлегенҽ хокукын
раслаучы (билгели торган)
Документ)
Мҿрҽҗҽгать итҥченең
(мҿрҽҗҽгать итҥченең) сорала
торган җир кишҽрлегендҽ
урнашкан барлык биналар,
корылмалар исемлеге, кадастр
(шартлы, инвентарь)
номерлары һҽм мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ тиешле хокукта карый
торган биналарның,
корылмаларның адреслы
ориентирларын кҥрсҽтеп,
хҽбҽрнамҽсе
* Кҥчемсез милек
объекты турында (сорала
торган җир кишҽрлеге турында)
ЕГРН дан ҿземтҽ)
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№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ
генҽ җир
кишҽрлеге бирҥ
нигезе

Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир
кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать
итҥченең сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын
раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып
бирелҽ торган документлар
(<1>
* Соралган җир
кишҽрлегендҽ урнашкан
кҥчемсез милек объекты (бина
һҽм (яки) корылма турында
ЕГРН дан ҿземтҽ)
* Гариза бирҥче булып
торган юридик зат турында
ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ

13.

Җир кодексының
39.5
статьясындагы 3
пунктчасы

Милеккҽ
бушлай

Бакчачылык,
яшелчҽчелек ҿчен җир
кишҽрлеге бирелгҽн
гражданнар
тарафыннан тҿзелгҽн
коммерцияле булмаган
оешма

Коммерциячел
булмаган оешмага
гражданнар
тарафыннан
бакчачылык,
яшелчҽчелек алып
бару ҿчен тҿзелгҽн
җир кишҽрлеге
бҥлеге һҽм
коммерциячел
булмаган оешманың
гомуми
файдаланудагы
милкенҽ караган җир
участогы

Җир кишҽрлеге алу
турында коммерциячел
булмаган оешма органы
карары
* Территорияне межалау
проекты
* Коммерциячел
булмаган берлҽшмҽ
территориясен оештыру һҽм
тҿзҥ проекты (расланган
территорияне межалау
проекты булмаган очракта)
* Кҥчемсез милек
объекты турында (сорала
торган җир кишҽрлеге турында)
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№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ
генҽ җир
кишҽрлеге бирҥ
нигезе

Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир
кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать
итҥченең сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын
раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып
бирелҽ торган документлар
(<1>
ЕГРН дан ҿземтҽ)
* Гариза бирҥче булып
торган юридик зат турында
ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ

14.

Җир кодексының
39.5
статьясындагы 3
пунктчасы

Гомуми
милеккҽ бушлай

Бакчачылык,
яшелчҽчелек ҿчен җир
кишҽрлеге бирелгҽн
гражданнар тҿзегҽн
коммерцияле булмаган
оешма ҽгъзалары

Коммерциячел
Мҿрҽҗҽгать итҥченең
булмаган оешмага
коммерциячел булмаган
гражданнар
оешмада ҽгъзалыгын раслаучы
тарафыннан
Документ
бакчачылык,
* Территорияне межалау
яшелчҽчелек алып
проекты
бару ҿчен тҿзелгҽн
җир кишҽрлеге
* Коммерциячел
бҥлеге һҽм
булмаган берлҽшмҽ
коммерциячел
территориясен оештыру һҽм
булмаган оешманың
тҿзҥ проекты (расланган
гомуми
территорияне межалау
файдаланудагы
проекты булмаган очракта)
милкенҽ караган җир
участогы
* Кҥчемсез милек
объекты турында (сорала
торган җир кишҽрлеге турында)
ЕГРН дан ҿземтҽ)
* Граждан ҽгъзасы
булган коммерцияле булмаган
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№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ
генҽ җир
кишҽрлеге бирҥ
нигезе

Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир
кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать
итҥченең сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын
раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып
бирелҽ торган документлар
(<1>
оешма турында ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

15.

Җир кодексының
39.5
статьясындагы 4
пунктчасы

Милеккҽ
бушлай

Җир кишҽрлеге
Шҽхси
* Кҥчемсез милек
шҽхси ярдҽмче хуҗалык ярдҽмче хуҗалык
объекты турында (сорала
алып бару ҿчен яки
алып бару ҿчен яисҽ торган җир кишҽрлеге турында)
муниципаль берҽмлек
крестьян (фермер)
ЕГРН дан ҿземтҽ)
территориясендҽ
хуҗалыгы
крестьян (фермер)
эшчҽнлеген башкару
хуҗалыгын алып бару
ҿчен билгелҽнгҽн
ҿчен алты елдан да ким һҽм рҿхсҽт ителгҽн
булмаган вакытка
куллану нигезендҽ
тҥлҽҥсез файдалануга
биш елдан артык
бирелгҽн граждан
файдаланыла торган
җир кишҽрлеге

16.

Җир кодексының
39.5
статьясындагы 5
пунктчасы

Милеккҽ
бушлай

Муниципаль
Шҽхси торак
Эшкҽ алу турында
берҽмлеклҽрдҽ тҿп эш
тҿзелеше яисҽ
боерык, хезмҽт кенҽгҽсеннҽн
урыны буенча эшлҽҥче
шҽхси ярдҽмче
ҿземтҽ яки хезмҽт килешҥе
граждан, Россия
хуҗалык алып бару
(контракт)
Федерациясе субъекты
ҿчен билгелҽнгҽн
* Кҥчемсез милек
законы белҽн
җир кишҽрлеге,
объекты
турында (сорала
билгелҽнгҽн белгечлек Россия Федерациясе
торган җир кишҽрлеге турында)
буенча
субъекты законы
ЕГРН дан ҿземтҽ)
белҽн билгелҽнгҽн
муниципаль
берҽмлектҽ
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№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ
генҽ җир
кишҽрлеге бирҥ
нигезе

Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир
кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать
итҥченең сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын
раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып
бирелҽ торган документлар
(<1>

урнашкан
17.

Җир кодексының
39.5
статьясындагы 6
пунктчасы

Милеккҽ
бушлай

Ҿч һҽм аннан
кҥбрҽк баласы булган
гражданнар

Җир
кишҽрлеклҽрен бирҥ
очраклары Россия
Федерациясе
субъекты законы
белҽн билгелҽнҽ

Россия Федерациясе
субъектлары законнары
нигезендҽ җир кишҽрлеклҽре
бирҥ шартларын раслаучы
документлар
* Кҥчемсез милек
объекты турында (сорала
торган җир кишҽрлеге турында)
ЕГРН дан ҿземтҽ)

18.

Җир кодексының
39.5
статьясындагы 7
пунктчасы

Милеккҽ
бушлай

Гражданнарның
Җир
Җир кишҽрлеген алу
аерым категориялҽре кишҽрлеклҽрен бирҥ хокукын раслаучы документлар
һҽм (яисҽ)
очраклары
* Кҥчемсез милек
коммерциячел булмаган
федераль закон
объекты
турында (сорала
оешмалар, гражданнар
белҽн билгелҽнҽ
торган җир кишҽрлеге турында)
тарафыннан федераль
ЕГРН дан ҿземтҽ)
закон белҽн билгелҽнҽ
торган

19.

Җир кодексының
39.5
статьясындагы 7
пунктчасы

Милеккҽ
бушлай

Россия
Җир
Җир кишҽрлеген алу
Федерациясе субъекты кишҽрлеклҽрен бирҥ хокукын раслаучы документлар
законы белҽн билгелҽнҽ очраклары Россия
торган гражданнарның
Федерациясе
аерым категориялҽре
субъекты законы
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№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ
генҽ җир
кишҽрлеге бирҥ
нигезе

Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир
кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать
итҥченең сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын
раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып
бирелҽ торган документлар
(<1>

белҽн билгелҽнҽ
20.

Җир кодексының
39.5
статьясындагы 8
пунктчасы

Милеккҽ
бушлай

Даими (сроксыз)
файдалану хокукында
җир кишҽрлеге булган
һҽм авыл хуҗалыгы
җитештерҥе ҿчен
билгелҽнгҽн дини
оешма

Җир
Җир кишҽрлеген алу
кишҽрлеклҽрен бирҥ хокукын раслаучы документлар
очраклары Россия
Федерациясе
субъекты законы
белҽн билгелҽнҽ

<1> Документлар җир кишҽрлегенҽ хокук алу турында гариза кабул итҥче башкарма хакимият органының яки җирле
ҥзидарҽ органының вазыйфаи заты таныклаган тҿп нҿсхҽдҽ (кҥчермҽлҽрендҽ) тапшырыла (җибҽрелҽ).
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт Советы Рҽисе Ф.Х. Мҿхҽммҽтшинның Россия Федерациясе Конституциясе кҿне уңаеннан
котлавы
<3> " * " символы белҽн билгелҽнгҽн Документлар дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре белҽн идарҽ
итҥгҽ вҽкалҽтле орган (алга таба - вҽкалҽтле орган) ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек аша соратып алына.
Кҥчемсез милек объекты (сорала торган җир участогы турында) турында ЕГРН дан ҿземтҽ җир кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага беркетелми һҽм соралган җир участогын тҿзергҽ кирҽк булган очракта, җир кишҽрлеге бирҥне алдан
килештереп, җир кишҽрлеге биргҽндҽ ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек аша вҽкалҽтле орган тарафыннан соратып
алынмый. Ҽгҽр бинага, корылмага, тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзелеш объектына хокук федераль закон нигезендҽ, ҽлеге хокукны
дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу мизгеленҽ карамастан, барлыкка килгҽн дип санала икҽн, соратып алына торган җир кишҽрлегендҽ
урнашкан кҥчемсез милек объекты (бина, корылма яки тҿзелеп бетмҽгҽн объект турында) турында ЕГРН дан ҿземтҽ җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу турындагы гаризага кушылмый һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан ведомствоара мҽгълҥмати
хезмҽттҽшлек аша соратып алынмый.
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4 нче номерлы кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисенҽ
Гариза
бирҥче:__________________________
_
Гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр) ҥземнең
ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка кагылышлы,
шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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Казан шҽһҽре
(белешмҽ буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотучы
вазифаи затларның реквизитлары
Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Вазифа

Телефон

Палата рҽисе

8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Палата белгече

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Ranil.Idiyatullin@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы
башкарма комитетының 2020
елның 1 сентябрендҽге №
318 карарына
5 нче кушымта

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез файдалануга бирҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба
– Регламент) муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез файдалануга (алга табамуниципаль хезмҽт) бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм
тҽртибен билгели.
1.2. Хезмҽт алучылар (алга таба-мҿрҽҗҽгать итҥче): Россия Федерациясе Җир
кодексының 39.10 ст.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн физик һҽм юридик затлар (№1
кушымта).
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1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан
кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2 йорт.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2. http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының
адресы: http://www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм
текст мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр
белҽн эшлҽҥ ҿчен.
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
2) http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» челтҽре аша муниципаль районның
рҽсми сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан
икътисады ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/
(http://
www.gosuslugi.ru/
дҽҥлҽт
Советы
депутатлары булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата
белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр
белҽн эшлҽҥ ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге документлар нигезендҽ башкарыла:
1994 елның 30 ноябрендҽге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан
кодексы (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.) (алга
таба-ГК));
Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, № 136-ФЗ (Россия
Федерациясе законнары җыелышы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.) (алга таба-РФ ЗК);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел,
№210-ФЗ Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 02.08.2010,
№31, 4179 ст.) (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елның 762 № - лы
боерыгы «территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен
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урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген
яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ талҽплҽрен
раслау турында " (алга таба – №762 боерык) (алга таба- № 762 боерык) (хокукый
мҽгълҥматның рҽсми интернет-порталы) (алга таба - № 762 боерык)
http://www.pravo.gov.ru 2015 елның 18 февраленнҽн);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының «гариза бирҥченең сату ҥткҽрмичҽ
җир кишҽрлеген алу хокукын раслый торган документлар исемлеген раслау турында "
12.01.2015 ел, №1 боерыгы (алга таба - №1 боерык) (хокукый мҽгълҥмат рҽсми
интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru 28.02.2015-28.02.2015);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 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));
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн
расланган нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган
(алга таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының)
шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) "
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген
оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽте карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документка кертелгҽн мҽгълҥматларның (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе), алар
нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматларга туры килмҽҥгҽ
китергҽн хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата яки шуңа
охшаган хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба –
гариза) дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010
елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче
пункт). Гариза стандарт бланкта тутырыла (2 нче кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру
органы атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең тасвирламасы

Хезмҽтне яки талҽпне билгели
торган норматив акт
Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез РФ ЗК 39.10 ст.
файдалануга бирҥ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Нигезлҽмҽ
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Стандарт талҽплҽре эчтҽлеге

Тҥлҽҥсез файдалануга җир кишҽрлеге бирҥ турында
боерык (№3 кушымта).
Җир
кишҽрлегеннҽн
тҥлҽҥсез
файдалану
шартнамҽсе (4 нче кушымта).
пп.РФ ЗК 39.1 ст. 1 п.
Хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
Г5ариза алынганнан соң 12 кҿн эчендҽ җир
вакыты, шул исҽптҽн муниципаль
кишҽрлеге бирҥ турында Карар кабул итҥ.
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
Кул
куелган
Шартнамҽне
бирҥ
боерыкны
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ
теркҽгҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ.
кирҽклеген исҽпкҽ алып, муниципаль
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору
каралмаган.
вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
законнарында каралган булса,
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ
нҽтиҗҽсе булган документларны
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
1) гариза:
законнар яисҽ башка норматив
- документ формасында кҽгазьдҽ;
хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
документларның, шулай ук
«электрон имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын бергә кушудан
чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
5
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мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
тапшырылырга тиешле муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге,
аларны мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан алу ысуллары, шул
исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

2.6. Норматив хокукый актлар
нигезендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт

Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ имзаланган
электрон формада.;
2) шҽхесне раслаучы документлар;
3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр
мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
4) территориялҽрнең кадастр планында җир
участогын урнаштыруның расланган схемасы (ҽгҽр җир
кишҽрлеген тҿзергҽ кирҽк булса һҽм җир кишҽрлеген № 1 боерык
тҿзҥ каралган территорияне межалау проекты
расланмаса)
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
ҿстҽмҽ документлар исемлеге, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдаланучының
категориясенҽ
карап,
№
5
Кушымтада китерелгҽн.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын
гариза бирҥче Башкарма комитетка шҽхси мҿрҽҗҽгать
иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы
Башкарма
комитетның
рҽсми
сайтында
урнаштырылган.
Гариза
һҽм
аңа
теркҽп
бирелҽ
торган
документлар гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь
чыганакта тҥбҽндҽге ысулларның берсен кулланып
тапшырылырга (юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче
тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин
Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына № 1 боерык
торган документлар исемлеге, хезмҽт алучыларның
категориясенҽ карап, № 5 Кушымтада китерелгҽн.
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органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм башка оешмалар
карамагында булган һҽм гариза
бирҥче тапшырырга хокуклы
документларның тулы исемлеге,
шулай ук аларны гариза бирҥчелҽр
тарафыннан алу, шул исҽптҽн
электрон формада алу ысуллары,
аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
документлар алар карамагында
булган дҽҥлҽт органы, җирле
ҥзидарҽ органы яисҽ оешма
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
исемлеге

2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне
туктатып тору яки баш тарту ҿчен
нигезлҽрнең тулы исемлеге

Гариза
бирҥче
тапшырырга
хокуклы
документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе
ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле
ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында
булган югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп
итҥ тыела.
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ
алган документларның гариза бирҥче тарафыннан
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигез була алмый
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽр:
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан
тапшырылуы;
2)
тапшырылган
документларның
ҽлеге
регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ
һҽм документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) Гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган
документларда ҽйтеп бетергесез тҿзҽтҥлҽр, аларның
эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди
җҽрҽхҽтлҽр булуы;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
каралмаган.
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн РФ ЗК 39.6 ст.
җир законнары нигезендҽ җир кишҽрлеген сатулар
ҥткҽрмичҽ генҽ алу хокукына ия булмаган зат
мҿрҽҗҽгать итте.;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A
0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D2
1450402DF89YA75G2) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы
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гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (сроксыз)
файдалану, тҥлҽҥсез файдалану, гомерлек мирас итеп
алу яки аренда хокукында бирелгҽн, җир кишҽрлеге
бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге хокукларга ия булган
мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында
гариза РФ ЗК 39.10 статьясындагы 2 пунктының 10
пунктчасы нигезендҽ бирелгҽн очраклардан тыш;
3) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге, ҽгҽр җир кишҽрлеге
гомуми файдаланудагы мҿлкҽткҽ керҽ икҽн, ҽлеге
коммерцияле булмаган оешма ҽгъзасы гаризасы белҽн
мҿрҽҗҽгать итҥ очракларыннан тыш, гражданнар
тарафыннан бакчачылык, бакчачылык, дача хуҗалыгы
алып бару яки индивидуаль торак тҿзелеше
максатларында территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ
ҿчен тҿзелгҽн коммерциячел булмаган оешмага
бирелгҽн.;
4) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада
гражданнар яисҽ юридик затларга караган бина,
корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан, моннан
тыш, җир кишҽрлегендҽ сервитут шартларында яки
җир кишҽрлегендҽ урнашкан корылма яисҽ РФ
Законының 39.36 статьясындагы 3 пунктында каралган
объект урнаштырылган очраклардан тыш, һҽм бу җир
кишҽрлегеннҽн файдалануга комачауламый яисҽ җир
кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге бина,
корылмалар, алардагы биналар милекчесе мҿрҽҗҽгать
итте.;
5) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада
дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган бина, корылма,
тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан, моннан тыш, ҽгҽр
корылма (шул исҽптҽн тҿзелеше тҽмамланмаган
корылма) җир кишҽрлегендҽ сервитут шартларында
урнашкан яисҽ җир участогы бирҥ турында гариза

126
белҽн ҽлеге биналарга, корылмаларга, аларда
биналар, биналар, тҿзелмҽлҽрне, ҽлеге тҿзелеп
бетмҽгҽн объекттан тыш, дҽҥлҽт яки муниципаль
милектҽ булган бина, корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн
объект урнашкан;
6) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынган яисҽ
ҽйлҽнештҽ чиклҽнгҽн булып тора һҽм аны бирҥ җир
кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн
хокукта рҿхсҽт ителми;
7) Җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
мҿрҽҗҽгать итҥче җир кишҽрлеген милеккҽ, даими
(сроксыз) файдалануга яисҽ җир кишҽрлеген арендага
бирҥ турындагы гариза белҽн, җир кишҽрлеген
резервлау максатларында җир кишҽрлеге бирҥ
турындагы карарның гамҽлдҽ булу срогыннан артык
вакытка тҥлҽҥсез файдалануга бирҥ турындагы гариза
белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, дҽҥлҽт яисҽ
муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган җир булып
тора, моннан тыш, җир кишҽрлеген резервлау
максатларында җир кишҽрлеге бирҥ;
8) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ
урнашкан, башка зат белҽн тҿзелгҽн территорияне
ҥстерҥ
турында
килешҥ
тҿзелгҽн
территория
чиклҽрендҽ, ҽгҽр җир участогы бирҥ турында гариза
белҽн шул җир кишҽрлегендҽ урнашкан бина,
корылмалар, аларда биналар милекчесе, тҿзелеп
бетмҽгҽн объект милекчесе яисҽ мондый җир
кишҽрлегенҽ ия булучы мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан
тыш, яисҽ мондый җир кишҽрлеге хуҗасы мҿрҽҗҽгать
иткҽн очраклардан тыш;
9) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
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кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ
урнашкан, аңа карата тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ
турында шартнамҽ тҿзелгҽн башка зат белҽн килешҥ
тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн, яисҽ җир
участогы башка зат белҽн территорияне комплекслы
ҥзлҽштерҥ
турында
шартнамҽ
тҿзелгҽн
җир
кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн, мондый җир кишҽрлеге
федераль
ҽһҽмияттҽге
объектларны,
тҿбҽк
ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге
объектларны
урнаштыру
ҿчен
билгелҽнгҽн
очраклардан тыш, һҽм мондый җир кишҽрлеген бирҥ
турында гариза белҽн кҥрсҽтелгҽн объектларны тҿзҥгҽ
вҽкалҽтле зат;
10) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге җир кишҽрлегеннҽн
тҿзелде, аңа карата территорияне комплекслы
ҥзлҽштерҥ
турында
шартнамҽ
яисҽ
тҿзелгҽн
территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн һҽм
территорияне
планлаштыру
буенча
расланган
документ
нигезендҽ
федераль
ҽһҽмияттҽге
объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки
җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен
билгелҽнгҽн, моннан тыш, җир кишҽрлеген арендага
бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге затның ҽлеге
объектларны тҿзҥ буенча йҿклҽмҽсен кҥздҽ тоткан
территорияне
комплекслы
ҥзлҽштерҥ
турында
шартнамҽ яисҽ тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында
шартнамҽ тҿзелгҽн зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан
тыш, ;
11) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге аукцион предметы булып
тора, аны ҥткҽрҥ турында белдерҥ РФ ЗК 39.11
статьясындагы 19 пункты нигезендҽ урнаштырылган;
12) җир кишҽрлегенҽ карата, аны бирҥ турында
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гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата, мондый
җир кишҽрлеге РФ ЗК 39.11 статьясындагы 4
пунктының 4 пунктчасы һҽм вҽкалҽтле орган
тарафыннан, РФ ЗК 39.11 статьясындагы 8 пунктында
каралган нигезлҽр буенча, аны сату яисҽ арендага алу
шартнамҽсе тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ турында
гариза керде.;
13) аны бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегенҽ
карата
РФ
Законының
39.18
статьясындагы 1 пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ
шҽхси торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып
бару, бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару яки
крестьян (фермер) хуҗалыгы эшчҽнлеге алып бару
ҿчен җир кишҽрлеге бирҥ турында белдерҥ басылып
чыкты һҽм урнаштырылды;
14) җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану
мондый җир кишҽрлеген файдалану максатларына
туры килми, мондый җир кишҽрлеген бирҥ турында
гаризада кҥрсҽтелгҽн, территорияне планлаштыру
проекты
белҽн
расланган
объект
урнаштыру
очракларыннан тыш;
15) соратып алына торган җир кишҽрлеге Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ расланган оборона һҽм куркынычсызлык
ихтыяҗлары
ҿчен
бирелгҽн
һҽм
кҥрсҽтелгҽн
ихтыяҗлар ҿчен вакытлыча кулланылмый торган җир
кишҽрлеклҽре исемлегенҽ, ҽгҽр РФ ЗК 39.10
статьясындагы 2 пунктының 10 пунктчасы нигезендҽ
җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн булса,
Россия
Федерациясе
Хҿкҥмҽте
тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кертелмҽгҽн;
16)
гражданнар
тарафыннан
бакчачылык,
бакчачылык алып бару ҿчен тҿзелгҽн коммерциячел
булмаган оешмага җир кишҽрлеге бирҥ турында
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гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге мҽйданы
федераль закон нигезендҽ билгелҽнгҽн чик кҥлҽмнҽн
артып китҽ. ;
17) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн
җир
кишҽрлеге
территориаль
планлаштыруның расланган документлары һҽм (яки)
территорияне планлаштыру буенча документлар
нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк
ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге
объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир
кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге
объектлар тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат мҿрҽҗҽгать итте;
18) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе
дҽҥлҽт
программасы,
Россия
Федерациясе
субъектының дҽҥлҽт программасы нигезендҽ бина,
корылмалар урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир
кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге биналар,
корылмалар тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат мҿрҽҗҽгать иткҽн.;
19) җир кишҽрлеген билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирҥ
рҿхсҽт ителми;
20) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегенҽ карата рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре
билгелҽнмҽгҽн;
21) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ
кертелмҽгҽн;
22) җир кишҽрлегенҽ карата, аны бирҥ турында
гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата, аның
гамҽлдҽ булу срогы чыкмаган, һҽм җир кишҽрлеге бирҥ
турындагы гариза белҽн бу карарда кҥрсҽтелмҽгҽн
башка зат мҿрҽҗҽгать иткҽн, аны бирҥне алдан
килештерҥ турында Карар кабул ителде.;
23) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
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кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль
ихтыяҗлар ҿчен тартып алынды һҽм гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ максаты мондый
җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар
ҿчен алынган, мондый җир кишҽрлегендҽ урнашкан
кҥпфатирлы йортны авария хҽлендҽ һҽм сҥтелергҽ яки
реконструкциялҽнергҽ тиешле дип тануга бҽйле
рҽвештҽ дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен
алынган җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш, алынган
максатларга туры килми.;
24) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлеге чиклҽре «кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт
кадастры турында " Федераль закон нигезендҽ
тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»;
25) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегенең мҽйданы аның җир участогының урнашу
схемасы, территорияне межалау проекты яисҽ урман
кишҽрлеклҽренең урнашу урыны, Чиклҽре, мҽйданы
һҽм башка санлы һҽм сыйфат характеристикалары
турында
проект
документларында
кҥрсҽтелгҽн
мҽйданнан артып китҽ, алар нигезендҽ мондый җир
участогы ун проценттан артык тҿзелгҽн.
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ
алына торган дҽҥлҽт пошлинасын
яисҽ башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
ителми
хезмҽтлҽр исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар
(документлар) турында белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен исҽплҽҥ
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
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методикасы турында мҽгълҥматны
да кертеп, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне алу
тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешма тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза биргҽндҽ һҽм
мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтҥнең
максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең муниципаль
хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану турындагы
гаризасын, шул исҽптҽн электрон
формада, теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ
торган бҥлмҽлҽргҽ, кҿтҥ залына,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру урыннарына,
аларны тутыру ҥрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документлар исемлеге
булган мҽгълҥмат стендларына,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ,
шул исҽптҽн инвалидларны социаль
яклау турында федераль законнар

ителми

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
артмаска тиеш
Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн
эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
теркҽлҽ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы
система һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар
тутыру ҿчен кирҽкле җиһаз, мҽгълҥмат стендлары
белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ
(бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт
итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат
гариза бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен
исҽпкҽ алып урнаштырыла
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һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн
объектларга инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ карата
талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге
һҽм
сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре,
шул
исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең
барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр кулланып, дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн
тулы кҥлҽмдҽ), җирле ҥзидарҽ
органының
телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать итҥче телҽге белҽн
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ берничҽ
дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ комплекслы запрос)

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең
җитҽрлек санда булуы;
http://www.apastovo.tatarstan.ruмҽгълҥмат
стендларында, мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары
турында
тулы
мҽгълҥмат
булу
http://www.apastovo.tatarstan.ru
"
Интернет»
челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең
бердҽм порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул
иткҽндҽ һҽм аларга документларны тапшырганда
чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
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игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан
сайтта
алынырга
мҿмкин
http://www.apastovo.tatarstan.ru
"
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
бердҽм
порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
кҥрсҽтелми
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу
экстрориаль принцип буенча
тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул итҥ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
бҥлмҽсе яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм
ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
муниципаль хезмҽт экстриториаль
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ
электрон формада муниципаль
хокуклы:
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
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Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имза
кулланыла.
Мҿрҽҗҽгать
итҥче
Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634
карарында каралган очракларда гади электрон имза
кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада
тапшырылган
гаризаларның
ҥтҽлеше
турында мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның
вазыйфаи затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы,
федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы порталы аша
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар,
аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга
һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр
шикаять бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять
бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны
ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр формалаштыру һҽм җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ;
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
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карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм палата
белгеченҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
электрон формада ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына торган
документларны (белешмҽлҽрне) бирҥ турында запросларны җибҽрҽ. Документлар
(белешмҽлҽр) исемлеге хезмҽт алучыларның категориясенҽ карап билгелҽнҽ (№5
кушымта).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза кергҽн кҿннҽн алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
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документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ
3.5.1. Палата белгече кергҽн мҽгълҥматлар нигезендҽ:
сатулар ҥткҽрмичҽ тҥлҽҥсез вакытлыча файдалануга җир кишҽрлеге бирҥ турында
боерык проектын (алга таба – кҥрсҽтмҽ) яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
турында хат проектын (2.9 пунктта каралган нигезлҽр булганда) ҽзерли. баш тарту
сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп) ;
документ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсмилҽштерҽ;
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын
гамҽлгҽ ашыра;
Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) кул куюдан баш
тарту турында кҥрсҽтмҽ проектын яки хат проектын җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) кул кую ҿчен җибҽрелгҽн
документ проекты процедураларының нҽтиҗҽсе.
3.5.2. Палата җитҽкчесе (аларга вҽкалҽтле зат) баш тарту турында боерыкка яки
хатка кул куя. Боерык палатаның мҿһере белҽн раслана. Кул куелган документ палата
белгеченҽ җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура документ проекты раслауга кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: җир участогы бирҥдҽн баш тарту турында кул куелган
кҥрсҽтмҽ яки хат.
3.5.3. Палата Белгече:
баш тарту турында боерык яки хат теркҽлҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн
кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куелган кҿнне
Палата җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.5.4. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) кул кую ҿчен
рҽсмилҽштерелгҽн кҥрсҽтмҽне бирҽ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
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кҥрсҽтмҽ бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн
кҿнендҽ;
хатны почта аша хат белҽн җибҽрҥ - 3.5.3 пунктында каралган процедура
тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ. ҽлеге Регламентның 1 нче пункты.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында
җибҽрелгҽн хат.
3.5.6. Палата Белгече:
җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез файдалануга тапшыру килешмҽсе проектын (алга таба –
шартнамҽ) ҽзерли);
килешҥ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм имзалый;
теркҽҥ журналында палата рҽисе кул куйган килешҥне терки;
гариза бирҥчегҽ имзага килешҥ бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ карар
биргҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн шартнамҽ.
3.6. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.6.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 6);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.6.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктларында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
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Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе»
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5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми
сайтыннан
җибҽрелергҽ
мҿмкин.
http://www.apastovo.tatarstan.ru
Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын
булдыру http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин
каршындагы шҽхси кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
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тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу
очракта 1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ
Хҿкҥмҽтенең 27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль
башкарма хакимият органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары,
Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары арасында ҥзара хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ
законнары җыелышы, 03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ
законнары җыелышы, 03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн
комплекслы ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны
Формалаштыру һҽм җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр
итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында
консультация алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон
почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана.
Электрон формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше
Регламентында каралган процедураларны башкара.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада
кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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Россия Федерациясе Җир кодексыннан Ҿземтҽ

39.10 Статья. Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез
файдалануга бирҥ
2. Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре тҥлҽҥсез
файдалануга бирелергҽ мҿмкин:
1) РФ Законының 39.9 статьясындагы 2 пунктында кҥрсҽтелгҽн затларга бер елга
кадҽр срок;
2) РФ Законының 24 статьясындагы 2 пунктында кҥрсҽтелгҽн очракларда оешма
хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт кирҽк-яраклары рҽвешендҽ хезмҽткҽр белҽн оешма арасында
тҿзелгҽн хезмҽт килешҥе вакытына;
3) дини оешмаларга ун елга кадҽр дини яки хҽйрия билгелҽнешендҽге биналар,
корылмалар урнаштыру ҿчен;
4) дини оешмаларга, ҽгҽр мондый җир кишҽрлеклҽрендҽ алар карамагында
булган бинадан, корылмалардан тҥлҽҥсез файдалану хокукында булса, кҥрсҽтелгҽн
Биналарга, корылмаларга хокуклар туктатылганчы, дини оешмаларга;
5) «дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр,
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт системасы турында» 2013 елның 5
апрелендҽге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ кҥчемсез милек объектларын
тҿзҥ яки реконструкциялҽҥгҽ федераль бюджет, Россия Федерациясе субъекты
бюджеты акчалары яисҽ җирле бюджет акчалары исҽбеннҽн тулысынча гамҽлгҽ
ашырыла торган граждан-хокукый шартнамҽлҽр тҿзелгҽн затларга ҽлеге
шартнамҽлҽрне ҥтҽҥ срокларына, ҽлеге шартнамҽлҽрне ҥтҽҥ срокларына, шулай ук
ҽлеге шартнамҽлҽрне гамҽлгҽ ашыру;
6) гражданга шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару яисҽ крестьян (фермер)
хуҗалыгы белҽн аның эшчҽнлеген Россия Федерациясе субъекты законы белҽн
билгелҽнгҽн муниципаль берҽмлеклҽрдҽ гамҽлгҽ ашыру ҿчен алты елдан да артык
вакытка;;
7) Россия Федерациясе субъекты законы белҽн билгелҽнгҽн муниципаль
берҽмлеклҽрдҽ индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару
ҿчен, мондый муниципаль берҽмлеклҽрдҽ тҿп эш урыны буенча Россия Федерациясе
субъекты законы белҽн билгелҽнгҽн белгечлеклҽр буенча эшлҽҥче гражданнарга алты
елдан да артмаган вакытка;;
8) гражданга, ҽгҽр җир кишҽрлегендҽ ҽлеге гражданга бирелгҽн торак йорт
рҽвешендҽге хезмҽт урыны булса, мондый торак бинадан файдалану хокукы срогына;
9) ҥз ихтыяҗлары ҿчен авыл хуҗалыгы эшчҽнлеген (шул исҽптҽн умартачылыкны)
гамҽлгҽ ашыру максатларында гражданнарга, кимендҽ биш ел;
10) авыл хуҗалыгы, аучылык хуҗалыгы, урман хуҗалыгы һҽм башка файдалану
ҿчен гражданнарга һҽм юридик затларга, ҽгҽр мондый җир кишҽрлеклҽре Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽте билгелҽгҽн тҽртиптҽ расланган оборона һҽм куркынычсызлык
ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен вакытлыча кулланылмый
торган җир кишҽрлеклҽре исемлегенҽ кертелсҽ, биш елдан да артык вакытка, ҽгҽр
биналар, корылмалар тҿзҥне кҥздҽ тотмый торган биналар, корылмалар тҿзҥне кҥздҽ
тотмаган булса, мондый җир кишҽрлеклҽре Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ;
11) бакчачылык яки бакчачылык алып бару ҿчен гражданнар тҿзегҽн
коммерциячел булмаган оешмаларга кимендҽ биш ел;
12) федераль законнарда каралган очракларда һҽм срокта торак тҿзелеше
максатларында гражданнар тарафыннан тҿзелгҽн коммерциячел булмаган
оешмаларга;;
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13) Россия Федерациясенең Тҿньяк, Себер һҽм Ерак Кҿнчыгышындагы аз санлы
халыкларына, аларның җҽмгыятьлҽренҽ, традицион яшҽҥ һҽм традицион хуҗалык
эшчҽнлеге урыннарында традицион яшҽҥ урыннарына караган затларга, Россия
Федерациясенең Тҿньяк, Себер һҽм Ерак Кҿнчыгышындагы аз санлы халыкларның
традицион яшҽҥ рҽвешен, хуҗалык итҥ һҽм кҽсеплҽрен саклап калу һҽм ҥстерҥ
максатларында кирҽкле биналар, корылмалар урнаштыру ҿчен, ун елдан да артык
вакытка;;
14) «дҽҥлҽт оборона заказы турында» 29.12.2012 ел, №275-ФЗ Федераль закон,
«дҽҥлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итҥ ҿчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт системасы турында» Федераль закон
нигезендҽ, ил оборонасын һҽм дҽҥлҽтнең иминлеген тҽэмин итҥ ҿчен эшлҽр
башкаруга, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽргҽ дҽҥлҽт контрактлары тҿзелгҽн затларга, ҽгҽр бу
эшлҽрне башкару һҽм ҽлеге хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ ҿчен җир кишҽрлеге бирҥ кирҽк
булса, ҽлеге контрактны ҥтҽҥ вакытына, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте карары белҽн
расланган;
15) федераль закон, Россия Федерациясе Президенты Указы, Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽтенең норматив хокукый акты, Россия Федерациясе субъекты
законы белҽн билгелҽнгҽн гражданнарның аерым категориялҽрен торак урыннары
белҽн тҽэмин итҥ ҿчен торак тҿзелеше максатларында Россия Федерациясе субъекты
законында каралган һҽм Россия Федерациясе субъекты тарафыннан тҿзелгҽн
коммерциячел булмаган оешмаларга ҽлеге тҿзелешне гамҽлгҽ ашыру чорында
кҥрсҽтелгҽн торак урыннарын тҿзҥ максатларында кҥрсҽтелгҽн торак урыннарын тҿзҥ
максатларында;
16) дҽҥлҽт яисҽ муниципаль милектҽге җир кишҽрлегенҽ тҥлҽҥсез файдалану
хокукы Дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген алу, тартып алынган
җир кишҽрлеген тартып алу белҽн бҽйле рҽвештҽ туктатылган затка, тартып алынган
җир кишҽрлегенҽ тҥлҽҥсез файдалану хокукы барлыкка килҥ нигезенҽ карап, ҽлеге
пункт белҽн билгелҽнгҽн срокка алмаштыру.
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К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
алдыннан______________________________________
__
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының
исеме (булса), яшҽҥ урыны, шҽхесне раслаучы
документ реквизитлары, ИНН)
_____________________________________
(юридик затлар ҿчен-атамасы, урнашу урыны,
оештыру-хокукый рҽвеше, ЕГРЮЛ, ОГРНДА дҽҥлҽт
теркҽве турында белешмҽлҽр)
_____________________________________________
________________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)

Гариза
бирҥ турында җир участогы тҥлҽҥсез файдалану
Сорыйм сезне нигезендҽ ___________________________________________,
(РФ ЗК 39.10 ст.2 пунктында каралган санның нигезе
кҥрсҽтелҽ).
бирергҽ ҿчен _______________________________________________________
(җир кишҽрлегеннҽн файдалану максаты кҥрсҽтелҽ)
җир
кишҽрлеге___________
рҿхсҽт
ителгҽн
куллану
тҿре
белҽн
кв.
м.___________________, Җир категориясе_______________, адрес буенча урнашкан:
___________ муниципаль район (шҽһҽр округы), торак пункт_________________
урам________________ Д._________, торглар ҥткҽрмичҽ, тҥлҽҥсез файдалануга.
Ҿстҽмҽ белешмҽлҽр (тҥбҽндҽге шартлар булганда тутырыла):
_________________________________________________________________________
дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген алу турында карар
реквизитлары;
(һава киңлегеннҽн файдалану буенча эшчҽнлек тҿре)
территориаль планлаштыру документын һҽм (яки) территорияне планлаштыру
проектын раслау турындагы карар реквизитлары, ҽгҽр җир участогы ҽлеге документта
һҽм (яки) ҽлеге проектта каралган объектларны урнаштыру ҿчен бирелгҽн булса,;
(һава киңлегеннҽн файдалану буенча эшчҽнлек тҿре)
дҽгъва белдерелҽ торган җир участогы барлыкка килгҽн яисҽ аның чиклҽре ҽлеге
карар нигезендҽ тҿгҽллҽштерелгҽн очракта, җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ
турында карар реквизитлары.
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
Физик затлар:
1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (гражданин ҿчен);
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
3) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир участогы тҿзергҽ һҽм чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Юридик затлар:
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1) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
2) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзергҽ кирҽк булса һҽм җир кишҽрлеген тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси
үзенчәлекләрне бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль
хезмәт күрсәтү кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка
гамәлләр), муниципаль хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә
торган орган тарафыннан алар нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул
исәптән автоматлаштырылган режимда эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук
мин вәкиле булып торган затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа күрсәтелгән муниципаль хезмәтнең сыйфатын бәяләү буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны
бирәм.

______________
(дата)
атасының исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе,
исеме,
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БОЕРЫК БОЕРЫК
«_____» ________________ 20___ел_____
җир бирҥ турында
бушлай җир кишҽрлеклҽре
файдаланыш
Россия Федерациясе Җир кодексының 39.10 ст.2 п. нигезендҽ, гаризаны исҽпкҽ
алып _________________ муниципаль районның Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре
палатасы бушлай файдалану хокукында җир кишҽрлеге бирҥ турында Карар кабул
итте:
1. Бирҥ ____________________, җир кишҽрлеге___________ кв. м., рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿре белҽн___________________, Җир категориясе_______________,
адрес буенча урнашкан: ___________ муниципаль район (шҽһҽр округы), торак
пункт_________________ урам________________ Д. _ _ _ _ _ _ _ _ тҥлҽҥсез
файдалануга.
2 ________________________:
- җир участогыннан тҥлҽҥсез файдалану хокукын теркҽргҽ.
3. Ҽлеге кҥрсҽтмҽнең ҥтҽлешен контрольдҽ тотам.
Апас муниципаль районы Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре Палатасы рҽисе
____________________
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Тҥбҽндҽге килешҥ ҥрнҽк булып тора һҽм анда кҥрсҽтелгҽн кушымталарны ҥз эченҽ
алмый
Килешҥ
җир кишҽрлегеннҽн тҥлҽҥсез файдалану
№ _____
«______» _______________20___шҽһҽр

_______________

Муниципаль районның (шҽһҽр округының) мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре
палатасы рҽисе ________________________, расланган Нигезлҽмҽ нигезендҽ гамҽлдҽ
булган,
алга
таба
«суд
бирҥче»
дип
аталучы_______________;_________________________,
паспорт
___________№________________,
бирелгҽн
______________________________,
яшҽҥче: Россия Федерациясе, ___________________________________, алга таба
«суд алучы» дип аталучы, «яклар " дип аталучы, муниципаль районның (шҽһҽр
округының) милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасының № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
«____» ___________20_______ шҽһҽр "Сатулар ҥткҽрмичҽ тҥлҽҥсез файдалануга җир
кишҽрлеге бирҥ турында» ҽлеге килешҥ тҿзеделҽр:
1.

КИЛЕШҤ ПРЕДМЕТЫ

1.1. Суд бирҥче хҽбҽр итҽ, ҽ суд алучы муниципаль милектҽге гомуми мҽйданы
булган җир кишҽрлеген тҥлҽҥсез файдалануга ала___________ муниципаль милек
җирлҽреннҽн
кв.
м
_____________
муниципаль
районы
чиклҽрендҽ
_________________________________________,
(җирлек исеме)
җирлҽрнең
категориясе____________________)
кадастр
номеры
белҽн:
__________:____
кадастр картасында кҥрсҽтелгҽн чиклҽрдҽ (планда), ҽлеге шартнамҽгҽ кушып бирелҽ
торган (1 нче кушымта) һҽм аның аерылгысыз ҿлеше булып торучы, адрес буенча
урнашкан чиклҽрдҽ: ______________________________________________,
максатта файдалану ҿчен: ______________________________________________.
2. КИЛЕШҤ ВАКЫТЫ ҺҼМ ҖИР КИШҼРЛЕГЕН ТАПШЫРУ ТҼРТИБЕ
2.1. Участок суд бирҥче тарафыннан тапшырыла һҽм суд алучы тарафыннан
тҥлҽҥсез срокка файдалануга кабул ителҽ___________________________ ҽлеге
шартнамҽгҽ кул куелганнан соң кабул итҥ-тапшыру актын рҽсмилҽштермичҽ (шартнамҽ
дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынырга тиеш булмаган очракта) /Шартнамҽне дҽҥлҽт теркҽвенҽ
алу датасы (шартнамҽ дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынырга тиеш булса).
3. ЯКЛАРНЫҢ ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ
3.1. Суд бирҥченең хокуклары һҽм бурычлары.
3.1.1. Эш бирҥче Җир кишҽрлеген рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре белҽн генҽ
тҥгел, ҽ аны бозуга китерҽ торган ысуллардан файдаланганда һҽм Шартнамҽнең
башка шартларын бозган очракта, килешҥне вакытыннан алда ҿзҥне талҽп итҽргҽ
хокуклы.
3.1.2. Гариза бирҥче килешҥ шартларын ҥтҽҥне контрольдҽ тотарга хокуклы.
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3.1.3. Эш бирҥче җир кишҽрлеге территориясенҽ аны ҽлеге шартнамҽгҽ һҽм
гамҽлдҽге законнарга туры килҥ-килмҽҥне карау максаты белҽн керҽ ала.
3.2. Суд алучының хокуклары һҽм бурычлары.
3.2.1. Суд алучы җир участогын Шартнамҽнең 1.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн
максатларда, Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары
турындагы законнарда билгелҽнгҽн мҽдҽни мирас объектын саклауга карата
талҽплҽрне ҥтҽҥнең мҽҗбҥри шарты белҽн (җир кишҽрлегендҽ мондый объектлар
булганда) куллана.
3.2.2. Суд алучы суд бирҥчегҽ (аның законлы вҽкиллҽренҽ), җир контроле
органнары вҽкиллҽренҽ аларның талҽбе буенча участокка керҥ мҿмкинлеген тҽэмин
итҽ.
3.2.3. Суд алучы җир асты һҽм җир ҿсте коммуникациялҽрен, корылмаларны,
юлларны, юлларны эксплуатациялҽҥ шартларын ҥтҽргҽ һҽм аларны ремонтлауга һҽм
хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ комачауламаска тиеш.
3.2.4. Суд алучы гамҽлдҽге закон талҽплҽрен, шул исҽптҽн мҽдҽни мирас
объектларын саклауга, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне саклауга, санитар нормаларга, янгынга
каршы кагыйдҽлҽргҽ, җир участогыннан файдалануның хокукый режимына кагылышлы
талҽплҽрне ҥтҽргҽ тиеш.
3.2.5. Килешҥне туктатканда, суд алучы суд бирҥчегҽ ҥзенең алган җир участогын
кире кайтарырга тиеш.
3.2.6. Суд алучы судка ҥз реквизитларының ҥзгҽрҥе турында (почта адресы,
элемтҽ ҿчен телефон) ун кҿн эчендҽ язмача хҽбҽр итҽргҽ тиеш.
3.2.7. Шартнамҽгҽ (аңа ҿстҽмҽ килешҥлҽр) кул куйганнан соң, суд алучы тиешле
срокта аны (аларны) кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне
дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы органга (шартнамҽ дҽҥлҽт теркҽвенҽ
алынырга тиеш булган очракта) дҽҥлҽт теркҽвенҽ җибҽрҽ.
3.3. Эш бирҥче һҽм суд алучы Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы
законнарында билгелҽнгҽн башка хокукларга ия һҽм башка бурычларга ия.
4. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ
4.1. Килешҥ шартларын ҥтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен яклар Россия
Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнарында каралган җаваплылыкка ия.
4.2. Килешҥ шартларын бозган ҿчен яклар Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплы.
5. Килешҥне ҥзгҽртҥ, ҿзҥ һҽм туктату
5.1. Барлык ҥзгҽрешлҽр һҽм (яки) ҿстҽмҽлҽр яклар тарафыннан ҿстҽмҽ
килешҥлҽр тҿзҥ юлы белҽн рҽсмилҽштерелҽ.
5.2. Килешҥ һҽр якның талҽбе буенча граждан законнарында билгелҽнгҽн нигездҽ
һҽм тҽртиптҽ ҿзелергҽ мҿмкин.
5.3. Ҽлеге шартнамҽнең вакытыннан алда ҿзелҥе яки аның вакыты чыккан
очракта, җир кишҽрлегендҽ суд бирҥче рҿхсҽтеннҽн башка башкарылган ҥзгҽрешлҽр
бҽясе кире кайтарылмый.
6. Йомгаклау нигезлҽмҽлҽре
6.1. Тҥлҽҥсез Ашыгыч файдалану килешҥе аның дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынганнан соң
тҿзелгҽн булып санала, ул Кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алышбирешлҽрне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы органда (шартнамҽ дҽҥлҽт
теркҽвенҽ алынырга тиеш булган очракта) яки аңа кул куелганнан соң (шартнамҽ
дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынырга тиеш булмаган очракта).
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6.2. Тҥлҽҥсез Ашыгыч файдалану хокукын дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу чыгымнары,
законнарда башкача билгелҽнмҽгҽн булса, суд алучыга йҿклҽнҽ (шартнамҽ дҽҥлҽт
теркҽвенҽ алынырга тиеш булган очракта).
6.3. Килешҥ бер ҥк юридик кҿчкҽ ия 2 (ике) нҿсхҽдҽ тҿзелҽ, аларның бер нҿсхҽсе
яклар тарафыннан саклана, дҽҥлҽт теркҽвен гамҽлгҽ ашыру кирҽк булганда, шартнамҽ
3 (ҿч) нҿсхҽдҽ рҽсмилҽштерелҽ, шуларның берсе кҥчемсез милеккҽ һҽм аның белҽн
алыш-бирешлҽргҽ хокукларны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы органга
тапшырыла.
7. Килешҥгҽ кушымталар
1 нче кушымта-җир кишҽрлегенең кадастр паспорты кҥчермҽсе (кҥчемсез милек
дҽҥлҽт кадастрыннан ҿземтҽ кҥчермҽсе).
8. ЯКЛАРНЫҢ РЕКВИЗИТЛАРЫ
Дҽгъвачы:

Кандидат:

Адрес: 423060, Россия Федерациясе, Адрес:
Россия
Федерациясе,
Татарстан Республикасы, район,
_______________________________
Банк реквизитлары:
ТР буенча ФКИ, муниципаль районның
(шҽһҽр округының) мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы)
ИНҼ __________ КПП ____________
____________________________
Исҽп-хисап: _________________
БИК ______________
КБК ______________
8. ЯКЛАР ИМЗАЛАРЫ
Исеменнҽн
Дҽгъвачы
_____________

Исеменнҽн
Кандидат
________________

_____________

________________

152
Казан шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламентына

Мҿрҽҗҽгать итҥченең сатып алу хокукын раслаучы документлар исемлегеннҽн Ҿземтҽ
сату ҥткҽрмичҽ җир кишҽрлеге
(Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгы боерыгына кушымта
2015 елның 12 гыйнвары, № 1)

ишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

кодексының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 1

Тҥлҽҥсез Дҽҥлҽт хакимияте
файдалану
органы
га

Җир кишҽрлеге

Дҽҥлҽт хакимияте органнары тарафыннан ҥз вҽкалҽтлҽр
кишҽрлеге
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ишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

9.10 статьясындагы 2 пунктының 1 пунктчасы

Тҥлҽҥсез
файдалану
га

Җирле ҥзидарҽ
органнары

Җир кишҽрлеге

Җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан ҥз вҽкалҽтлҽрен гам

ишҽрлеге бирҥ нигезе

ының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 1 пунктчасы
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Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Тҥлҽҥсез
файдалану
га

Дҽҥлҽт яки
муниципаль
учреждение
(бюджет, казна,
автоном)

Җир кишҽрлеге

Дҽҥлҽт яисҽ муниципаль учреждение (бюджет, казна, авто
ашыру ҿчен кирҽкле җир киш
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ишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

9.10 статьясындагы 2 пунктының 1 пунктчасы

Тҥлҽҥсез
файдалану
га

Казна
предприятиесе

Җир кишҽрлеге

Казна предприятиесе эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру
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ишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

дексының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 1

Тҥлҽҥсез
файдалану
га

Ҥз вҽкалҽтлҽрен
ҥтҽҥне туктаткан
Россия

Җир кишҽрлеге

Ҥз вҽкалҽтлҽрен ҥтҽҥне туктаткан Россия Федерациясе
эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽк

ишҽрлеге бирҥ нигезе

BBҖир кодексының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 2
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Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

Федерациясе
Президентының
тарихи мирас
ҥзҽге

Тҥлҽҥсез

Җир кишҽрлеге

Җир кишҽрлеге

ишҽрлеге бирҥ нигезе

одексының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 3
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Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

файдалану
га

даими (сроксыз)
файдалану
хокукында
бирелгҽн оешма
хезмҽткҽре

Тҥлҽҥсез
файдалану
га

Дини оешма

Җир кишҽрлеге

Дини яки хҽйрия билгелҽнешендҽге биналар, корылмал
кишҽрлеге

ишҽрлеге бирҥ нигезе
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Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге
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ишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

кодексының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 4

Тҥлҽҥсез
файдалану
га

Биналар,
корылмалар
тҥлҽҥсез
файдалану
хокукында
бирелгҽн дини
оешма

Җир кишҽрлеге

Дини оешмага бушлай файдалану хокукында бирелгҽн б
кишҽрлеге

ишҽрлеге бирҥ нигезе

161
Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

ишҽрлеге бирҥ нигезе
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Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

163

ишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

ксының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 5 пунктчасы

Тҥлҽҥсез
файдалану
га

2013 елның 5
апрелендҽге
Федераль закон
нигезендҽ
кҥрсҽтелгҽн зат
P990№ 44-ФЗ

Җир кишҽрлеге

Кҥчемсез милек объектларын тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ ҿче
федераль бюджет, Россия Федерациясе субъекты бюджеты
гамҽлгҽ ашырыла

ишҽрлеге бирҥ нигезе
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Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

"Дҽҥлҽт һҽм
муниципаль
ихтыяҗларны
тҽэмин итҥ ҿчен
товарлар, эшлҽр,
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрне
сатып алу
ҿлкҽсендҽ
контракт
системасы
турында" № 6>
федераль
бюджет, Россия
Федерациясе
субъекты
бюджеты
акчалары яисҽ
җирле бюджет
акчалары
исҽбеннҽн
гамҽлгҽ ашырыла

Җир кишҽрлеге

ишҽрлеге бирҥ нигезе

ы, 39.6 статьясындагы 2 пунктының 15 пунктчасы, 39.10

165
Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

торган кҥчемсез
милек
объектларын тҿзҥ
яки
реконструкциялҽҥ
гҽ гражданхокукый
шартнамҽ
тҿзелде
Дҽҥлҽт
Шҽхси торак
милкенҽ- тҿзелеше, шҽхси
арендага, ярдҽмче хуҗалык
бушлай
алып бару яки
файдалану аның эшчҽнлеген
га
гамҽлгҽ ашыру
ҿчен җир
кишҽрлеге
сораучы граждан,
крестьян
(фермер)
хуҗалыгы

Шҽхси торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып ба
тарафыннан аның эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿче

ишҽрлеге бирҥ нигезе
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Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

эшчҽнлеген
гамҽлгҽ ашыру
ҿчен җир
кишҽрлеге
сораучы крестьян
(фермер)
хуҗалыгы

Җир кишҽрлеге

ишҽрлеге бирҥ нигезе
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Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

BBE554DA9D3F710F99140A075CE0844D3931A5C47B8
пунктчасы

Тҥлҽҥсез
файдалану
га

Муниципаль
берҽмлеклҽрдҽ
тҿп эш урыны
һҽм Россия
Федерациясе
субъекты законы
белҽн
билгелҽнгҽн
белгечлек буенча
эшлҽҥче граждан

BҖир кодексының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 8

Тҥлҽҥсез
файдалану
га

Торак йорт
рҽвешендҽ
хезмҽт урыны
бирелгҽн
гражданга

Җир кишҽрлеге

Шҽхси торак тҿзелеше яисҽ шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып
Россия Федерациясе субъекты законы белҽн билгелҽнгҽ

Торак йорт рҽвешендҽге хезмҽт урыны б
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ишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

ксының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 9 пунктчасы

Тҥлҽҥсез
файдалану
га

Авыл хуҗалыгы
эшчҽнлеге (шул
исҽптҽн
умартачылык)
ҿчен җир
участогын ҥз
ихтыяҗлары ҿчен
сораучы граждан

Урман кишҽрлеге

ң 39.10 статьясындагы 2 пунктының 10 пунктчасы

Тҥлҽҥсез
Гражданин яисҽ
файдалану юридик зат, җир
га
кишҽрлеген авыл
хуҗалыгы,
аучылык
хуҗалыгы, урман
хуҗалыгы һҽм
башка файдалану
ҿчен, биналар,

Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽ
куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм кҥрсҽ
файдаланылмый торган җир кишҽрлеклҽре исемле

ишҽрлеге бирҥ нигезе
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Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

корылмалар
тҿзҥне кҥздҽ
тотмый торган
җир кишҽрлеге
соратып ала

Җир кишҽрлеге

170

ишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир кодексының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 11
ы

Тҥлҽҥсез
Бакчачылык яки
файдалану бакчачылык алып
га
бару ҿчен
гражданнар
тарафыннан
булдырылган
коммерциячел
булмаган оешма

Җир кишҽрлеге

Бакчачылык яки яшелчҽчелек алып бару ҿчен б

ишҽрлеге бирҥ нигезе
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Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

сының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 12 пунктчасы

Тҥлҽҥсез
файдалану
га

Торак тҿзелеше
максатларында
гражданнар
тарафыннан
булдырылган
коммерцияле
булмаган оешма

Җир кодексының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 13

Тҥлҽҥсез
файдалану
га

Затлар, караучы
коренным аз
санлы
халыкларына

Җир кишҽрлеге

Торак тҿзелеше ҿчен билгелҽнгҽн

Традицион яшҽҥ һҽм традицион хуҗалык эшчҽнлеге урынн
рҽвешен саклау һҽм ҥстерҥ, Тҿньяк, Себер һҽм Ерак Кҿнч
кҽсепчелеген ҥстерҥ максатларында кирҽкле биналар, корыл
кишҽрлеге

ишҽрлеге бирҥ нигезе
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Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Тҿньяк, Себер
һҽм Ерак
Кҿнчыгыш, һҽм
аларның
общинасы

Җир кишҽрлеге

ишҽрлеге бирҥ нигезе
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Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

ишҽрлеге бирҥ нигезе

BBҖир кодексының 39.10 статьясындагы 2 пунктының

174
Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Тҥлҽҥсез
файдалану
га

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

2012 елның 29 consultantplus://offline/ref=8C7BAE057D058969D0143AFE9975C
декабрендҽге
4N2012 елның 29 декабрендҽге Федераль закон нигезендҽ
Федераль закон
эшлҽрне башкару яки хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿче
нигезендҽ
consultantplus://offline/ref=8C7BAE057D058969D0143AFE9975C
кҥрсҽтелгҽн зат 4N"Дҽҥлҽт оборона заказы турында" 2013 елның 5 апрелендҽ
"Дҽҥлҽт оборона
2013 елның 5 апрелендҽге Федераль закон Дҽҥлҽт һҽм мун
заказы турында"
товарлар, эшлҽр, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу ҿлкҽсенд
№ 275-ФЗ 2013
номерлы Федераль зак
елның 5
апрелендҽге 7>
федераль закон
яисҽ 2013 елның
5 апрелендҽге

ишҽрлеге бирҥ нигезе
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Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Федераль закон
"Дҽҥлҽт һҽм
муниципаль
ихтыяҗларны
тҽэмин итҥ ҿчен
товарлар, эшлҽр,
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрне
сатып алу
ҿлкҽсендҽ
контракт
системасы
турында" 2013
елның 5
апрелендҽге 44ФЗ номерлы
Федераль закон
нигезендҽ ил
оборонасын һҽм
дҽҥлҽт
иминлеген
тҽэмин итҥ ҿчен

Җир кишҽрлеге

ишҽрлеге бирҥ нигезе

ының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 15 пунктчасы

176
Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

эшлҽр башкаруга,
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥгҽ дҽҥлҽт
контракты
тҿзелде.
Тҥлҽҥсез
файдалану
га

Гражданнарның
аерым
категориялҽрен
торак урыннары
белҽн тҽэмин итҥ
ҿчен торак
тҿзелеше
максатларында
Россия
Федерациясе
субъекты законы
белҽн каралган
һҽм Россия
Федерациясе
субъекты
тарафыннан

Торак тҿзелеше ҿчен билгелҽнгҽн

ишҽрлеге бирҥ нигезе

ының 39.10 статьясындагы 2 пунктының 16 пунктчасы

177
Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

тҿзелгҽн
коммерциячел
булмаган оешма
Тҥлҽҥсез
файдалану
га

Дҽҥлҽт яисҽ
муниципаль
милектҽ булган
җир кишҽрлегенҽ
тҥлҽҥсез
файдалану
хокукы булган зат
дҽҥлҽт яисҽ
муниципаль
ихтыяҗларны алу
белҽн бҽйле
рҽвештҽ
туктатылды

Дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган җир киш
кишҽрлеге
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ишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез
бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла
торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

<1> Документлар җир кишҽрлегенҽ хокук алу турында гариза кабул итҥче башкарма хакимият органының яки җирле ҥзидарҽ
органының вазыйфаи заты таныклаган тҿп нҿсхҽдҽ (кҥчермҽлҽрендҽ) тапшырыла (җибҽрелҽ).
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт Советы Рҽисе Ф.Х. Мҿхҽммҽтшинның Россия Федерациясе Конституциясе кҿне уңаеннан
котлавы
<3> " * " символы белҽн билгелҽнгҽн Документлар дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре белҽн идарҽ итҥгҽ
вҽкалҽтле орган (алга таба - вҽкалҽтле орган) ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек аша соратып алына.
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6 нчы номерлы кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм
җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
муниципаль казна учреждениесе
рҽисенҽ
Гариза
бирҥче:________________________
___
Гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:_________________________________________________________
________________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсе булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка
гамҽллҽр) ҥземнең ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның
ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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Казан шҽһҽре
(белешмҽ буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Вазифа

Телефон

Палата рҽисе

8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Палата белгече

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Ranil.Idiyatullin@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитетының 2020 елның 1
сентябрендҽге № 318 карарына
6 нче кушымта

Муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген сату буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген сатудан башка (алга таба-муниципаль
хезмҽт) Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар (алга таба-мҿрҽҗҽгать итҥче): физик һҽм юридик
затлар Россия Федерациясе Җир кодексының 39.3 ст.2 пунктында (1 нче кушымта)
кҥчерелгҽн.
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1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының
адресы: http://www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст
мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн
эшлҽҥ ҿчен.
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
2) http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» челтҽре аша муниципаль районның
рҽсми сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады
ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге документлар нигезендҽ башкарыла:
(Алга таба-РФ ГК) (РФ законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.));
Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, №136-ФЗ (алга таба-РФ ЗК)
(РФ законнары җыелышы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
"Кҿндҽшлекне яклау турында» 2006 елның 26 июлендҽге 135-ФЗ номерлы
Федераль закон (алга таба – 135-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары
җыелышы), 31.07.2006, № 31 (1 ч.), 3434 ст.);
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«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел, №
210-ФЗ Федераль закон (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары
җыелышы, 02.08.2010, №31, ст. 4179);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елның 762 № - лы боерыгы
«территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру
схемасын ҽзерлҽҥ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир
кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ талҽплҽрен раслау
турында " (алга таба – №762 боерык) (алга таба- № 762 боерык) (хокукый мҽгълҥматның
рҽсми интернет-порталы) (алга таба - № 762 боерык) http://www.pravo.gov.ru 2015 елның
18 февраленнҽн);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының «гариза бирҥченең сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын раслый торган документлар исемлеген раслау турында "
12.01.2015 ел, №1 боерыгы (алга таба - №1 боерык) (хокукый мҽгълҥмат рҽсми интернетпорталы http://www.pravo.gov.ru 28.02.2015-28.02.2015);
Татарстан Республикасы Җир кодексының 10.07.1998 ел, № 1736 (алга таба – ТР
ЗК) (Татарстан Республикасы, № 10-11, 22.01.2005);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 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 милкендҽ булган җир кишҽрлеклҽре яки дҽҥлҽт милке
чиклҽнмҽгҽн, сатылмый торган җир кишҽрлеклҽре бҽясен билгелҽҥ тҽртибен раслау
турында» 2015 елның 11 июнендҽге 432 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинеты карары (алга таба – Тҽртип) (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты
карарлары һҽм боерыклары һҽм республика башкарма хакимияте органнарының
норматив актлары җыентыгы, 26.06.2015, № 47-48, 1619 ст.);
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн
расланган нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Җирле ҥзидарҽ органының Җир кодексының 39.4 статьясындагы 2 пунктының 3
пунктчасы нигезендҽ сатулар уздырмыйча сатылганда җир кишҽрлеге бҽясен билгелҽҥ
тҽртибен билгели торган норматив хокукый акты җирле ҥзидарҽ органы (алга табаПалата) кабул итҽ);
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган
(алга таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының)
шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документка кертелгҽн мҽгълҥматларның (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе), алар
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нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматларга туры килмҽҥгҽ
китергҽн хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата яки шуңа
охшаган хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (2 нче кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп
атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт
атамасы
2.2. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ
башкарма-боеру органы
атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенең
тасвирламасы

2.4. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген
исҽпкҽ алып, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып
тору вакыты, ҽгҽр Россия
Федерациясе законнарында
каралган булса, Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документларны бирҥ
(җибҽрҥ) вакыты

Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге

Хезмҽтне яки талҽпне билгели
торган норматив акт

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген сату-алу 39.3 РФ ЗК;
ҥткҽрмичҽ генҽ башкарыла
Палата турында нигезлҽмҽ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Палата турында нигезлҽмҽ
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
1. Җир кишҽрлеген сату турында боерык (№3 РФ Җир кодексы;
кушымта).
Палата турында нигезлҽмҽ
2. Җир кишҽрлеген сату-алу шартнамҽсе (№4
кушымта), җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру акты (№5
кушымта).
3.Хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат
Г6ариза алынганнан соң 12 кҿн эчендҽ җир кишҽрлеге
бирҥ турында Карар кабул итҥ.
Кул куелган Шартнамҽне бирҥ, акча кҥчерҥ турында
белешмҽлҽр кергҽн кҿннҽн алып, бер кҿн эчендҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан акча кҥчерҥгҽ
тотылган вакыт муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытына
керми.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
каралмаган.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын
бергә кушудан чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
6
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2.5. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ
башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга
тиешле муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы
исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу
ысуллары, шул исҽптҽн
электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

2.6. Норматив хокукый актлар
нигезендҽ муниципаль хезмҽт

ашырыла
1) гариза:
РФ Җир кодексы
- документ формасында кҽгазьдҽ;
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ «электрон
имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ Федераль закон
талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон формада.;
2) шҽхесне раслаучы документлар;
3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр
мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
4) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын
урнаштыруның
расланган
схемасы
(ҽгҽр
җир
кишҽрлеген тҿзергҽ кирҽк булса һҽм җир кишҽрлеген
тҿзҥ
каралган
территорияне
межалау
проекты № 1 боерык
расланмаса)
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
ҿстҽмҽ документлар исемлеге, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдаланучының категориясенҽ карап, № 6 Кушымтада
китерелгҽн.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза
бирҥче Башкарма комитетка шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар
гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь чыганакта тҥбҽндҽге
ысулларның
берсен
кулланып
тапшырылырга
(юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче
тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин
Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына № 1 боерык
торган документлар исемлеге, хезмҽт алучыларның
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кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт
органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм башка
оешмалар карамагында
булган һҽм гариза бирҥче
тапшырырга хокуклы
документларның тулы
исемлеге, шулай ук аларны
гариза бирҥчелҽр тарафыннан
алу, шул исҽптҽн электрон
формада алу ысуллары,
аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
документлар алар
карамагында булган дҽҥлҽт
органы, җирле ҥзидарҽ органы
яисҽ оешма
2.7. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тулы исемлеге

2.8. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне туктатып тору яки
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тулы исемлеге

категориясенҽ карап, № 6 Кушымтада китерелгҽн.
Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны
алу
ысуллары
һҽм
тапшыру
тҽртибе
ҽлеге
Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган
югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп итҥ тыела.
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган
документларның
гариза
бирҥче
тарафыннан
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигез була алмый

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽр:
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан
тапшырылуы;
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның
2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документлар
исемлегенҽ туры килмҽве;
3)
Гаризада
һҽм
гаризага
теркҽлҽ
торган
документларда ҽйтеп бетергесез тҿзҽтҥлҽр, аларның
эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди
җҽрҽхҽтлҽр булуы;
4) тиешле органга документлар тапшыру
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
каралмаган.
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
РФ ЗК 39.6 ст.
1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн җир
законнары
нигезендҽ
җир
кишҽрлеген
сатулар
ҥткҽрмичҽ генҽ алу хокукына ия булмаган зат
мҿрҽҗҽгать итте.;
2)
җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада
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кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (сроксыз) файдалану,
тҥлҽҥсез файдалану, гомерлек мирас итеп алу яки
аренда хокукында бирелгҽн, җир кишҽрлеге бирҥ
турында гариза белҽн ҽлеге хокукларга ия булган
мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында
гариза РФ ЗК 39.10 статьясындагы 2 пунктының 10
пунктчасы нигезендҽ бирелгҽн очраклардан тыш;
3) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге, ҽгҽр җир кишҽрлеге гомуми
файдаланудагы мҿлкҽткҽ керҽ икҽн, ҽлеге коммерцияле
булмаган оешма ҽгъзасы гаризасы белҽн мҿрҽҗҽгать
итҥ очракларыннан тыш, гражданнар тарафыннан
бакчачылык, бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару яки
индивидуаль
торак
тҿзелеше
максатларында
территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен тҿзелгҽн
коммерциячел булмаган оешмага бирелгҽн.;
4) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада
гражданнар яисҽ юридик затларга караган бина,
корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан, моннан
тыш, җир кишҽрлегендҽ сервитут шартларында яки җир
кишҽрлегендҽ урнашкан корылма яисҽ РФ Законының
39.36 статьясындагы 3 пунктында каралган объект
урнаштырылган очраклардан тыш, һҽм бу җир
кишҽрлегеннҽн файдалануга комачауламый яисҽ җир
кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге бина,
корылмалар, алардагы биналар милекчесе мҿрҽҗҽгать
итте.;
5) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада дҽҥлҽт
яки муниципаль милектҽ булган бина, корылма, тҿзелеп
бетмҽгҽн объект урнашкан, моннан тыш, ҽгҽр корылма
(шул исҽптҽн тҿзелеше тҽмамланмаган корылма) җир
кишҽрлегендҽ сервитут шартларында урнашкан яисҽ
җир участогы бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге
биналарга, корылмаларга, аларда биналар, биналар,
тҿзелмҽлҽрне, ҽлеге тҿзелеп бетмҽгҽн объекттан тыш,
дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган бина, корылма,

189
тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан;
6) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынган яисҽ
ҽйлҽнештҽ чиклҽнгҽн булып тора һҽм аны бирҥ җир
кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн хокукта
рҿхсҽт ителми;
7) Җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
мҿрҽҗҽгать итҥче җир кишҽрлеген милеккҽ, даими
(сроксыз) файдалануга яисҽ җир кишҽрлеген арендага
бирҥ турындагы гариза белҽн, җир кишҽрлеген
резервлау максатларында җир кишҽрлеге бирҥ
турындагы карарның гамҽлдҽ булу срогыннан артык
вакытка тҥлҽҥсез файдалануга бирҥ турындагы гариза
белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, дҽҥлҽт яисҽ
муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган җир булып
тора, моннан тыш, җир кишҽрлеген резервлау
максатларында җир кишҽрлеге бирҥ;
8) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ
урнашкан, башка зат белҽн тҿзелгҽн территорияне
ҥстерҥ
турында
килешҥ
тҿзелгҽн
территория
чиклҽрендҽ, ҽгҽр җир участогы бирҥ турында гариза
белҽн шул җир кишҽрлегендҽ урнашкан бина,
корылмалар, аларда биналар милекчесе, тҿзелеп
бетмҽгҽн объект милекчесе яисҽ мондый җир
кишҽрлегенҽ ия булучы мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан
тыш, яисҽ мондый җир кишҽрлеге хуҗасы мҿрҽҗҽгать
иткҽн очраклардан тыш;
9) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ
урнашкан, аңа карата тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ
турында шартнамҽ тҿзелгҽн башка зат белҽн килешҥ
тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн, яисҽ җир
участогы башка зат белҽн территорияне комплекслы
ҥзлҽштерҥ
турында
шартнамҽ
тҿзелгҽн
җир
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кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн, мондый җир кишҽрлеге
федераль
ҽһҽмияттҽге
объектларны,
тҿбҽк
ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге
объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн очраклардан
тыш, һҽм мондый җир кишҽрлеген бирҥ турында гариза
белҽн кҥрсҽтелгҽн объектларны тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат;
10) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге җир кишҽрлегеннҽн тҿзелде,
аңа карата территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ
турында шартнамҽ яисҽ тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ
турында шартнамҽ тҿзелгҽн һҽм территорияне
планлаштыру буенча расланган документ нигезендҽ
федераль
ҽһҽмияттҽге
объектларны,
тҿбҽк
ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге
объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн, моннан тыш,
җир кишҽрлеген арендага бирҥ турындагы гариза белҽн
ҽлеге затның ҽлеге объектларны тҿзҥ буенча
йҿклҽмҽсен кҥздҽ тоткан территорияне комплекслы
ҥзлҽштерҥ
турында
шартнамҽ
яисҽ
тҿзелгҽн
территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн зат
мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш, ;
11) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге аукцион предметы булып
тора, аны ҥткҽрҥ турында белдерҥ РФ ЗК 39.11
статьясындагы 19 пункты нигезендҽ урнаштырылган;
12) җир кишҽрлегенҽ карата, аны бирҥ турында
гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата, мондый
җир кишҽрлеге РФ ЗК 39.11 статьясындагы 4 пунктының
4 пунктчасы һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан, РФ ЗК
39.11 статьясындагы 8 пунктында каралган нигезлҽр
буенча, аны сату яисҽ арендага алу шартнамҽсе тҿзҥ
хокукына аукцион ҥткҽрҥ турында гариза керде.;
13) аны бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегенҽ карата РФ Законының 39.18 статьясындагы
1 пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ шҽхси торак
тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару,
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бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару яки крестьян
(фермер) хуҗалыгы эшчҽнлеге алып бару ҿчен җир
кишҽрлеге бирҥ турында белдерҥ басылып чыкты һҽм
урнаштырылды;
14) җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану
мондый җир кишҽрлеген файдалану максатларына туры
килми, мондый җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн, территорияне планлаштыру проекты белҽн
расланган объект урнаштыру очракларыннан тыш;
15) соратып алына торган җир кишҽрлеге Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ расланган оборона һҽм куркынычсызлык
ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар
ҿчен вакытлыча кулланылмый торган җир кишҽрлеклҽре
исемлегенҽ, ҽгҽр РФ ЗК 39.10 статьясындагы 2
пунктының 10 пунктчасы нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ
турында гариза бирелгҽн булса, Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽте
тарафыннан
билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ
кертелмҽгҽн;
16)
гражданнар
тарафыннан
бакчачылык,
бакчачылык алып бару ҿчен тҿзелгҽн коммерциячел
булмаган оешмага җир кишҽрлеге бирҥ турында
гаризада
кҥрсҽтелгҽн
җир
кишҽрлеге
мҽйданы
федераль закон нигезендҽ билгелҽнгҽн чик кҥлҽмнҽн
артып китҽ. ;
17) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн
җир
кишҽрлеге
территориаль
планлаштыруның расланган документлары һҽм (яки)
территорияне
планлаштыру
буенча
документлар
нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк
ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге
объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир
кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге объектлар
тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат мҿрҽҗҽгать итте;
18) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе дҽҥлҽт

192
программасы, Россия Федерациясе субъектының дҽҥлҽт
программасы нигезендҽ бина, корылмалар урнаштыру
ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турында
гариза белҽн ҽлеге биналар, корылмалар тҿзҥгҽ
вҽкалҽтле зат мҿрҽҗҽгать иткҽн.;
19) җир кишҽрлеген билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирҥ
рҿхсҽт ителми;
20) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегенҽ карата рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре
билгелҽнмҽгҽн;
21) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ
кертелмҽгҽн;
22) җир кишҽрлегенҽ карата, аны бирҥ турында
гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата, аның
гамҽлдҽ булу срогы чыкмаган, һҽм җир кишҽрлеге бирҥ
турындагы гариза белҽн бу карарда кҥрсҽтелмҽгҽн
башка зат мҿрҽҗҽгать иткҽн, аны бирҥне алдан
килештерҥ турында Карар кабул ителде.;
23) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль
ихтыяҗлар ҿчен тартып алынды һҽм гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ максаты мондый җир
кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен
алынган,
мондый
җир
кишҽрлегендҽ
урнашкан
кҥпфатирлы йортны авария хҽлендҽ һҽм сҥтелергҽ яки
реконструкциялҽнергҽ тиешле дип тануга бҽйле
рҽвештҽ дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен
алынган
җир
кишҽрлеклҽреннҽн
тыш,
алынган
максатларга туры килми.;
24) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлеге чиклҽре «кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт
кадастры турында " Федераль закон нигезендҽ
тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»;
25) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегенең мҽйданы аның җир участогының урнашу
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2.9. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен алына торган
дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар
(документлар) турында
белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен
исҽплҽҥ методикасы турында
мҽгълҥматны да кертеп,
дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне
алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм
нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен

схемасы, территорияне межалау проекты яисҽ урман
кишҽрлеклҽренең урнашу урыны, Чиклҽре, мҽйданы һҽм
башка санлы һҽм сыйфат характеристикалары турында
проект документларында кҥрсҽтелгҽн мҽйданнан артып
китҽ, алар нигезендҽ мондый җир участогы ун
проценттан артык тҿзелгҽн.
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
артмаска тиеш
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алганда чиратта кҿтҥнең
максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең
муниципаль хезмҽттҽн һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнаша торган оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану
турындагы гаризасын, шул
исҽптҽн электрон формада,
теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ залына, кҿтҥ залына,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында запросларны тутыру
урыннарына, аларны тутыру
ҥрнҽклҽренҽ һҽм һҽр
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документлар
исемлегенҽ, мондый хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текст һҽм
мультимедиа
мҽгълҥматларын урнаштыру
һҽм рҽсмилҽштерҥ, шул
исҽптҽн инвалидлар ҿчен
кҥрсҽтелгҽн объектларның
инвалидларны социаль яклау
турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ
инвалидларны социаль яклау
турында Татарстан
Республикасы законнары
нигезендҽ
2.15. Муниципаль
хезмҽт

Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
теркҽлҽ

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система
һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар тутыру ҿчен
кирҽкле
җиһаз,
мҽгълҥмат
стендлары
белҽн
җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Инвалидларның
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ
(бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат гариза
бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып
урнаштырыла

Муниципаль

хезмҽттҽн

һҽркем

файдалана

алу
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кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать
итҥченең
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге
саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы
турында
мҽгълҥмат
алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр
кулланып,
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул
исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле
ҥзидарҽ органының телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать
итҥче
телҽге
белҽн
(экстриториаль
принцип),
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле
ҥзҽклҽрендҽ
берничҽ дҽҥлҽт һҽм (яки)
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
комплекслы запрос)

кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек
санда булуы;
http://www.apastovo.tatarstan.ruмҽгълҥмат
стендларында, мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары
турында
тулы
мҽгълҥмат
булу
http://www.apastovo.tatarstan.ru " Интернет» челтҽрендҽ,
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽрнең
бердҽм
порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ
һҽм аларга документларны тапшырганда чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
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2.16. Башка талҽплҽр, шул
исҽптҽн экстрориаль принцип
буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен
исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип
буенча бирелгҽн булса) һҽм
электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҥзенчҽлеклҽре

тарафыннан
сайтта
алынырга
мҿмкин
http://www.apastovo.tatarstan.ru " дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
кҥрсҽтелми
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе
турында консультацияне Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе
яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ
хокуклы:
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм
сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
кулланыла. Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634 карарында каралган
очракларда гади электрон имза кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада тапшырылган гаризаларның ҥтҽлеше турында
мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
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документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның
вазыйфаи затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы,
федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы порталы аша
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар,
аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга һҽм
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны
ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр формалаштыру һҽм җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) шартнамҽ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
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мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм палата
белгеченҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
электрон формада ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына торган
документларны (белешмҽлҽрне) бирҥ турында запросларны җибҽрҽ. Документлар
(белешмҽлҽр) исемлеге хезмҽт алучыларның категориясенҽ карап билгелҽнҽ (№6
кушымта).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза кергҽн кҿннҽн алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
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документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Палата белгече кергҽн мҽгълҥматлар нигезендҽ:
җир кишҽрлеген сатулар ҥткҽрмичҽ милеккҽ бирҥ турында боерык проектын (алга
таба – кҥрсҽтмҽ) яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат проектын (2.9
пунктта каралган нигезлҽр булганда) ҽзерли. баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп) ;
документ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсмилҽштерҽ;
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын
гамҽлгҽ ашыра;
имза салудан баш тарту турында кҥрсҽтмҽ проектын яки хат проектын палата
җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) кул кую ҿчен җибҽрелгҽн
документ проекты процедураларының нҽтиҗҽсе.
3.5.2. Палата җитҽкчесе (аларга вҽкалҽтле зат) баш тарту турында боерыкка яки
хатка кул куя. Боерык палатаның мҿһере белҽн раслана. Кул куелган документ палата
белгеченҽ җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура документ проекты раслауга кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: җир участогы бирҥдҽн баш тарту турында кул куелган
кҥрсҽтмҽ яки хат.
3.5.3. Палата Белгече:
баш тарту турында боерык яки хат теркҽлҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн
кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куелган кҿнне
Палата җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.5.4. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) имзасы белҽн
рҽсмилҽштерелгҽн КАРАР БИРҼ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
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кҥрсҽтмҽ бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн
кҿнендҽ;
хатны почта аша хат белҽн җибҽрҥ - 3.5.3 пунктында каралган процедура
тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ. ҽлеге Регламентның 1 нче пункты.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында
җибҽрелгҽн хат.
3.6. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
3.6.1. Палата Белгече:
җир кишҽрлеген милеккҽ тапшыру килешмҽсе проектын ҽзерли (алга таба-килешҥ);
килешҥ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм имзалый;
палата рҽисе кул куйган килешҥне теркҽҥ журналында терки;
гариза бирҥчегҽ имзага килешҥ бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ карар
биргҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн шартнамҽ.
3.6.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче акчаны (килешҥдҽ кҥрсҽтелгҽн сумманы) килешҥдҽ
кҥрсҽтелгҽн исҽп-хисап счетына кҥчерҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар килешҥне теркҽгҽннҽн соң 10
кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кҥчерелгҽн акча.
3.6.3. Палата белгече акча кҥчерҥ турында мҽгълҥмат алгач, җир кишҽрлеген ҿч
нҿсхҽдҽ кабул итҥ - тапшыру акты тҿзи. Гариза бирҥчегҽ җир кишҽрлеген кул кую ҿчен
кабул итҥ - тапшыру актының 3 нҿсхҽсен бирҽ. Актка кул куйганнан соң, мҿрҽҗҽгать итҥче
гариза бирҥчегҽ җир кишҽрлеген сату-алу шартнамҽсенең 3 нҿсхҽсен, җир кишҽрлеген
кабул итҥ-тапшыру актының 3 нҿсхҽсен бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар 15 минут эчендҽ, чират
тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн шартнамҽ һҽм кабул итҥтапшыру акты.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (№7 кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.7.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5-3.6
пунктларында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны
мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын
тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
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аша) документны палатага техник хата булган документ оригиналын тапшырганда алу
мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
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гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе»
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
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торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми
сайтыннан
җибҽрелергҽ
мҿмкин.
http://www.apastovo.tatarstan.ru
Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын
булдыру http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин
каршындагы шҽхси кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
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5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы тҥбҽндҽге
процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны Формалаштыру һҽм
җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында консультация
алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана. Электрон
формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше Регламентында
каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн
элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
Россия Федерациясе Җир кодексыннан Ҿземтҽ
39.3 Статья. Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен сату
очраклары
2. Сатуларны ҥткҽрмичҽ генҽ сату башкарыла:
Par10Par121) территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен арендага бирелгҽн җир
кишҽрлегеннҽн (эконом класслы торак тҿзҥ максатларында территорияне комплекслы
ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ тҿзегҽн юридик затка бирелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тыш),
Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы нигезендҽ территорияне комплекслы
ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн затка, ҽгҽр ҽлеге пунктның 2 һҽм 4 пунктларында
башкасы каралмаган булса, территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ
тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн (эконом класслы торак тҿзҥ
максатларында территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ тҿзегҽн җир
кишҽрлегеннҽн тыш),;
2) коммерциячел булмаган оешмага индивидуаль торак тҿзелеше максатларында
территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн (гомуми
файдаланудагы мҿлкҽткҽ кертелгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш), ҽлеге коммерцияле
булмаган оешма ҽгъзаларына яисҽ, ҽгҽр бу Коммерциячел булмаган оешма
ҽгъзаларының гомуми җыелышы карары белҽн каралса, гражданнар тарафыннан
тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн (гомуми файдаланудагы
мҿлкҽткҽ караган җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш), ҽлеге коммерцияле булмаган оешма
ҽгъзаларына яисҽ, ҽгҽр бу коммерциясез оешма ҽгъзаларының гомуми җыелышы карары
белҽн;
3) коммерциячел булмаган оешмага гражданнар тарафыннан бакчачылык,
яшелчҽчелек, дача хуҗалыгы алып бару ҿчен тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн (гомуми
файдаланудагы мҿлкҽткҽ кертелгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш) тҿзелгҽн җир
кишҽрлеклҽреннҽн ҽлеге коммерцияле булмаган оешма ҽгъзаларына;;
4) коммерциячел булмаган оешмага индивидуаль торак тҿзелеше максатларында
территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен тҿзелгҽн һҽм гомуми файдаланудагы
мҿлкҽтенҽ караган җир кишҽрлеген бҥлҥ нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн җир кишҽрлеклҽре
коммерциячел булмаган оешмага бирелҽ.;
5) юридик затка дача хуҗалыгын алып бару ҿчен бирелгҽн һҽм гомуми
файдаланудагы мҿлкҽткҽ караган җир кишҽрлеген бҥлҥ нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн җир
кишҽрлеклҽре Кҥрсҽтелгҽн юридик затка;
6) биналар, корылмалар урнашкан җир кишҽрлеклҽре милекчелҽренҽ, мондый
биналар, корылмалар яисҽ алардагы биналар милекчелҽренҽ РФ Законының 39.20
статьясында каралган очракларда;
7) юридик затларга даими (сроксыз) кулланылышта булган җир кишҽрлеклҽре, РФ
Законының 39.9 статьясындагы 2 пунктында кҥрсҽтелгҽн затлардан тыш;
8) «авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽрнең ҽйлҽнеше турында " Федераль
закон белҽн билгелҽнгҽн очракларда крестьян (фермер) хуҗалыгына яисҽ авыл хуҗалыгы
оешмасына җир кишҽрлеклҽре»;
9) авыл хуҗалыгы производствосын алып бару ҿчен билгелҽнгҽн һҽм арендага
бирелгҽн гражданга яисҽ юридик затка, ҽлеге гражданга яисҽ ҽлеге юридик затка
арендага алу шартнамҽсе тҿзегҽннҽн соң ҿч ел ҥткҽннҽн соң бирелгҽн җир кишҽрлеклҽре,
ҽлеге гражданга яисҽ ҽлеге юридик затка җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе буенча
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хокуклар һҽм бурычлар тапшырганнан соң, ҽлеге гражданга яисҽ ҽлеге юридик затка
мондый җир кишҽрлегеннҽн тиешенчҽ файдалану шарты белҽн мондый җир кишҽрлеген
сату-алу шартнамҽсе тҿзҥ турында гариза, сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ мондый җир
кишҽрлеген сату-алу шартнамҽсе;
10) РФ Законының 39.18 статьясы нигезендҽ крестьян (фермер) хуҗалыгын гамҽлгҽ
ашыру ҿчен торак пункт, бакчачылык, дача хуҗалыгы чиклҽрендҽ шҽхси ярдҽмче хуҗалык
алып бару ҿчен гражданнарга яисҽ крестьян (фермер) хуҗалыкларына җир кишҽрлеклҽре
бирҥ.
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2 нче номерлы кушымта
К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
алдыннан________________________________________
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булса), яшҽҥ урыны, шҽхесне раслаучы документ
реквизитлары, ИНН)
_____________________________________
(юридик затлар ҿчен-атамасы, урнашу урыны, оештырухокукый рҽвеше, ЕГРЮЛ, ОГРНДА дҽҥлҽт теркҽве
турында белешмҽлҽр)
________________________________________________
_____________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)
Гариза
җир кишҽрлеген сату турында
Сорыйм сезне нигезендҽ ___________________________________________,
(39.3 ст.2 п., 39.5 ст., 39.6 ст.2 п.яисҽ РФ ЗК 39.10 ст. 2 п. каралган санның нигезе
кҥрсҽтелҽ).
бирергҽ ҿчен _________________________________________________________
(җир кишҽрлегеннҽн файдалану максаты кҥрсҽтелҽ)
җир
кишҽрлеге___________
рҿхсҽт
ителгҽн
куллану
тҿре
белҽн
кв.
м.___________________,
Җир
категориясе_______________,
адресы:
Татарстан
Республикасы,
Апас
муниципаль
районы,
торак
пункт_________________
урам________________ Д. _ _ _ _ _ _ _ _ _ милеккҽ, сҽҥдҽ ҥткҽрмичҽ генҽ.
Ҿстҽмҽ белешмҽлҽр (тҥбҽндҽге шартлар булганда тутырыла):
_________________________________________________________________________
дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген алу турында карар
реквизитлары;
(һава киңлегеннҽн файдалану буенча эшчҽнлек тҿре)
территориаль планлаштыру документын һҽм (яки) территорияне планлаштыру проектын
раслау турындагы карар реквизитлары, ҽгҽр җир участогы ҽлеге документта һҽм (яки)
ҽлеге проектта каралган объектларны урнаштыру ҿчен бирелгҽн булса,;
(һава киңлегеннҽн файдалану буенча эшчҽнлек тҿре)
дҽгъва белдерелҽ торган җир участогы барлыкка килгҽн яисҽ аның чиклҽре ҽлеге карар
нигезендҽ тҿгҽллҽштерелгҽн очракта, җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ турында
карар реквизитлары.
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
Физик затлар:
1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (гражданин ҿчен);
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
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3) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир участогы тҿзергҽ һҽм чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Юридик затлар:
1) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
2) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзергҽ кирҽк булса һҽм җир кишҽрлеген тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси үзенчәлекләрне
бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү
кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка гамәлләр), муниципаль
хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан алар
нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул исәптән автоматлаштырылган режимда
эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук мин вәкиле булып торган затның ризалыгын
раслыйм.
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа
күрсәтелгән
муниципаль
хезмәтнең
сыйфатын
бәяләү
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирәм.

______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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3 нче номерлы кушымта
БОЕРЫК
«_____» ________________ 20___Казан шҽһҽре_____
Бирҥ турында җир кишҽрлеген милеккҽ ҥткҽрмичҽ сату
Ст. нигезендҽ____________ 1. " кҥчемсез милеккҽ хокукларны һҽм аның белҽн
алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турында «Федераль закон, Татарстан
Республикасы Апас муниципаль районы Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
турындагы Нигезлҽмҽ белҽн расланган Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турындагы Нигезлҽмҽ белҽн.______ № ____, Апас муниципаль
районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы карар итте:
1. Бирҥ ____________________, җир кишҽрлеге___________ кв. м., рҿхсҽт ителгҽн
куллану тҿре белҽн___________________, Җир категориясе_______________, адресы:
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы, торак пункт _________________
урам________________ Д. _ _ _ _ _ _ _ _ _ милеккҽ, сҽҥдҽ ҥткҽрмичҽ генҽ.
2. Кушымта итеп бирелҽ торган исемлектҽ кҥрсҽтелгҽн исемлекне расларга (1 нче
кушымта)):
- җир участогы бҽясе (җир участогы бҽясе) пп җирле ҥзидарҽ органы билгелҽгҽн
тҽртиптҽ билгелҽнҽ.РФ ЗК 39.4 ст. 2 п.).
3. Ҽлеге кҥрсҽтмҽнең ҥтҽлешен контрольдҽ тотам.
Палата рҽисе
Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре
мҿнҽсҽбҽт
Зҽй муниципаль районы

______________________
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4 нче номерлы кушымта
Тҥбҽндҽге килешҥ ҥрнҽк булып тора һҽм анда кҥрсҽтелгҽн кушымталарны ҥз эченҽ алмый
Килешҥ
җир кишҽрлеген сату-алу
№ _____
_______________

«______» _______________20___шҽһҽр

Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе
________________________, расланган Нигезлҽмҽ нигезендҽ гамҽлдҽ булган, алга таба
«сатучы»
дип
аталучы____________;_________________________,
паспорт
___________№________________, бирелгҽн ______________________________, яшҽҥче:
Россия Федерациясе, ___________________________________, алга таба «сатып алучы»,
бергҽ «яклар» дип аталачак, Апас муниципаль районының Милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре
палатасының № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ «____» ___________20_______ шҽһҽр ТР Җир
һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы хезмҽткҽрлҽре «Урман утырту кҿне " дип игълан
ителгҽн табигатьне саклау акциясе кысаларында ҥткҽрелгҽн чарада катнашты:
2. КИЛЕШҤ ПРЕДМЕТЫ
1.1. Сатучы хҽбҽр итҽ, ҽ сатып алучы муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген
гомуми мҽйданы белҽн милеккҽ кабул итҽ ___________ муниципаль милек җирлҽреннҽн
кв.
м
_____________
муниципаль
районы
чиклҽрендҽ
_________________________________________,
(җирлек исеме)
җирлҽрнең категориясе____________________) кадастр номеры белҽн: __________:____
кадастр картасында кҥрсҽтелгҽн чиклҽрдҽ (планда), ҽлеге шартнамҽгҽ кушып бирелҽ
торган (1 нче кушымта) һҽм аның аерылгысыз ҿлеше булып торучы, адрес буенча
урнашкан чиклҽрдҽ: _________________________________________________,
максатта файдалану ҿчен: ________________________________________________
3. КИЛЕШҤ БҼЯСЕ ҺҼМ ИСҼП-ХИСАП ТҼРТИБЕ
2.1. Җир кишҽрлегенең бҽясе______________________ сум.
2.2. Тҥлҽҥ сатып алучы тарафыннан исҽп-хисап счетына башкарыла: №
__________________ к ______________________ БИК _______________________, КПП
________________, кабык __________________, инҽ _________________, алучысы-РФ
Федераль казначылыгының ТР буенча идарҽсе (муниципаль районның (шҽһҽр округының)
милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы, ОКАТО _______________________
2.3. Тҥлҽҥ тулы кҥлҽмдҽ башкарыла_______________________________ .
(тҥлҽҥ вакыты һҽм шартлары)
3. ҖИР КИШҼРЛЕГЕН ТАПШЫРУ
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3.1. Җир кишҽрлеге кабул итҥ-тапшыру акты буенча тапшырыла һҽм сатып алучыга
кабул итҥ-тапшыру актына кул куйганнан соң тапшырылган дип санала.
3.2. Җир кишҽрлеген милек хокукы кҥчкҽнчегҽ кадҽр җир кишҽрлеге сатып алучы
карамагында тора.
3.3. Җир кишҽрлегенҽ милек хокукының кҥчҥе кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм
аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы органда җир
участогы урнашкан урын буенча мҽҗбҥри дҽҥлҽт теркҽвенҽ алынырга тиеш.
3.4. Җир кишҽрлегенҽ милек хокукы кҥчҥне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу аны тулысынча
тҥлҽгҽннҽн соң башкарыла.
4. ЯКЛАРНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ
4.1. Сатып алучы бурычлы:
4.1.1. Par38Җир участогының бҽясен ҽлеге шартнамҽнең 2 бҥлегендҽ билгелҽнгҽн
кҥлҽмдҽ, тҽртиптҽ һҽм срокларда тулысынча тҥлҽргҽ.
4.1.2. Сатучыга ҥз почта һҽм банк реквизитларының ҥзгҽрҥе турында, шулай ук
оешма җитҽкчесен (юридик затлар ҿчен) алыштыру турында язмача хҽбҽр итҽргҽ кирҽк.
4.1.3. 7 (җиде) кҿн дҽвамында, җир участогы бҽясенҽ тулысынча тҥлҽгҽннҽн соң,
сатучыга тҥлҽҥне раслаучы документлар тапшырырга: сатып алучының банк мҿһере
белҽн таныкланган тиешле тҥлҽҥ алу кҥчермҽсен һҽм сатып алучының баш хисапчысы
имзалаган һҽм сатып алучы банкының мҿһере белҽн (юридик затлар ҿчен) расланган
кҥчермҽсен.
4.1.4. Ҥз хисабына җир кишҽрлегенҽ милек хокукын дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны тҽэмин
итҽргҽ һҽм сатучыга дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турындагы документларның кҥчермҽлҽрен
тапшырырга.
4.1.5. Дҽҥлҽт хакимиятенең тиешле органнары һҽм җирле ҥзидарҽ органнары
запрослары буенча җир кишҽрлегенең торышы турында мҽгълҥмат бирергҽ,
Шартнамҽнең тиешле шартларын һҽм җир кишҽрлегеннҽн файдалануның билгелҽнгҽн
тҽртибен ҥтҽҥне тикшереп тору ҿчен кирҽкле шартлар тудырырга, шулай ук аларның
вҽкиллҽренең җир кишҽрлегенҽ керҥ мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ.
4.1.6. Җир кишҽрлегенҽ һҽм сервитутларга карата Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрне ҥтҽргҽ.
4.2. Сатучы бурычлы:
4.2.1. Par70Шартнамҽнең 4.1.3 пунктында кҥчерелгҽн Документлар алынганнан соң 7
(җиде) календарь кҿн эчендҽ җир кишҽрлеге ҿчен бюджетка акча кергҽннҽн соң, сатып
алучыга билгелҽнгҽн тҽртиптҽ милек хокукын дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу ҿчен кирҽкле
документларны һҽм сату-алу килешҥен тулысынча тапшырырга.
4.2.2. Par43Ҽлеге шартнамҽнең 2.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн реквизитларны ҥзгҽртҥ
турында белешмҽлҽр алганда, сатып алучыга бу ҥзгҽреш турында язмача хҽбҽр итҽргҽ
кирҽк.
4.3. Ҽлеге килешҥдҽ каралмаган якларның хокуклары, бурычлары һҽм җаваплылыгы
гамҽлдҽге законнар нигезендҽ билгелҽнҽ.
5. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ
5.1. Сатучы ҽлеге шартнамҽгҽ кергҽн сатып алучы яисҽ башка органнар һҽм
оешмалар тарафыннан, аңа кушымталарны да кертеп, бирелгҽн белешмҽлҽрнең
дҿреслеге ҿчен җавап бирми.
5.2. Par52Ҽлеге шартнамҽнең 2.3 пункты белҽн билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге бҽясен
тҥлҽҥ срогы бозылган очракта, сатып алучы сатучыга Россия Федерациясе Ҥзҽк Банкының
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акча йҿклҽмҽсен ҥтҽҥ кҿненҽ гамҽлдҽ булган рефинанслау ставкасының ҿч йҿзлек
кҥлҽмендҽ билгелҽнгҽн неустойканы кичектерҥнең һҽр календарь кҿне ҿчен тҥлҽнмҽгҽн
суммадан тҥли.
5.3. Неустойка тҥлҽҥ сатып алучыны ҽлеге килешҥ буенча йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥдҽн
азат итми.
5.4. Ҽлеге килешҥне ҿзҥ сатып алучыны ҽлеге килешҥ буенча ҥз бурычларын бозу
аркасында аерылышу очрагында неустойка тҥлҽҥдҽн азат итми.
6. ҖИР КИШҼРЛЕГЕННҼН ФАЙДАЛАНУ ҺҼМ ЧИКЛҼҤ
6.1. Сатучы, ҽ сатып алучы ҽлеге Шартнамҽ шартлары нигезендҽ җир кишҽрлеген
кабул итҽ, телҽсҽ нинди милек хокукларыннан һҽм ҿченче затларның дҽгъваларыннан
ирекле.
6.2.
Җир
кишҽрлеге
халык
алдында
сервитут
белҽн
йҿклҽнгҽн
_________________________________________________________________________
(җир кишҽрлегеннҽн файдалану чиклҽнгҽн тҿре)
нигезендҽ _________________________________ _ _ _ _ _ _ _ ел.
(сервитут билгелҽнгҽн норматив хокукый акт)
6.3. Килешҥ тҿзелгҽнче билгелҽнгҽн җир кишҽрлегеннҽн файдалану һҽм йҿклҽҥ
чиклҽҥлҽре Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алар туктатылганчы
саклана.
7. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕ
5.1.Килешҥ яклар кул куйганнан соң ҥз кҿченҽ керҽ
5.2.Килешҥне ҿзҥ яклар килешҥе буенча, шулай ук 5.1 п.нигезендҽ мҿмкин. килешҥ.
5.3. Ҽлеге килешҥ буенча барлык бҽхҽслҽр һҽм аңлашылмаучанлыклар яклар
тарафыннан суд белҽн килешҥгҽ ирешмҽгҽн очракта сҿйлҽшҥлҽр юлы белҽн хҽл ителҽ.
5.4.Килешҥдҽ җайга салынмаган якларның мҿнҽсҽбҽтлҽре гамҽлдҽге законнар белҽн
җайга салына.
5.5.Килешҥ бер ҥк юридик кҿчкҽ ия булган ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде (сатучы, сатып алучы
һҽм теркҽҥче оешма ҿчен бер нҿсхҽ).
8. ЯКЛАРНЫҢ РЕКВИЗИТЛАРЫ
Сатучы:

Сатып алучы:

Адрес: 423060, Россия Федерациясе, Адрес:
Россия
Федерациясе,
Татарстан Республикасы, район,
_______________________________
Банк реквизитлары:
ТР буенча ФКИ, муниципаль районның
(шҽһҽр округының) мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы)
ИНҼ __________ КПП ____________
____________________________
Исҽп-хисап: _________________
БИК ______________
КБК ______________
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8. ЯКЛАР ИМЗАЛАРЫ
Исеменнҽн
Сатучы
_____________

Исеменнҽн
Сатып алучы
________________

_____________

________________
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җир кишҽрлеген кабул итҥ – тапшыру
АКТЫ

№_______ «___»__________20___ ел

Без, тҥбҽндҽ имза куючылар,
Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе
_____________________, нигезендҽ гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ, расланган ________________,
алга таба сатучы, бер яктан, дип атала.___________________________, паспорт _____ №
_______, бирелгҽн ___________________________, яшҽҥче: ______________________,
алга таба сатып алучы, икенче яктан, тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге акт тҿзеделҽр:
1. Җир кишҽрлеген сату-алу килешҥе нигезендҽ.«___» _____________ 20___ г. № _ _ _
_ _ _ _ _ сатучы хҽбҽр итҽ, ҽ сатып алучы җир кишҽрлеген тҥбҽндҽге
характеристикалар белҽн кабул итҽ:
1.1.1. Кадастр номеры: 16: 08:__________________:____;
1.1.2. Урнашкан урыны: Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Апас
муниципаль районы, ______________________________;
1.1.3. Гомуми мҽйдан: ________ (____________________________) кв. м;
1.1.4. Категория-җирлҽр ____________________;
1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: _____________________________________
2. Ҽлеге документ кабул ителҽ торган җир кишҽрлегенҽ карата сатып алучыдан
дҽгъвалар булмавын раслый.
Акт ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде, аларның һҽркайсы бер ҥк юридик кҿчкҽ ия.
Яклар имзалары һҽм матбугат:
Исеменнҽн
Сатып Алучы
____________
____________

______________
______________
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6 нчы номерлы кушымта
Мҿрҽҗҽгать итҥченең сатып алу хокукын раслаучы документлар исемлегеннҽн Ҿземтҽ
сату ҥткҽрмичҽ җир кишҽрлеге
(Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгы боерыгына кушымта
2015 елның 12 гыйнвары, № 1)
№ т/б

Сатулар
ҥткҽрмичҽ генҽ
җир кишҽрлеге
бирҥ нигезе

Җир кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

1.

Россия
Федерациясе
Җир кодексының
39.3
статьясындагы 2
пунктының 1
пунктчасы <2>
(алга таба-Җир
кодексы)

Тҥлҽҥле

Территорияне
комплекслы ҥзлҽштерҥ
турында шартнамҽ
тҿзелгҽн зат

Җир кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать итҥченең
сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын
раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып
бирелҽ торган документлар
(<1>

Территорияне
Территорияне комплекслы
комплекслы ҥзлҽштерҥ ҥзлҽштерҥ турында килешҥ
ҿчен арендага бирелгҽн
P984* Кҥчемсез милекнең
җир кишҽрлегеннҽн
Бердҽм
дҽҥлҽт реестрыннан
тҿзелгҽн җир кишҽрлеге
(ЕГРН) кҥчемсез милек
объекты (сорала торган җир
кишҽрлеге турында) <3>
* Расланган планлаштыру
проекты һҽм территорияне
межалау проекты
* Мҿрҽҗҽгать итҥче булып
торучы юридик зат турында
юридик затларның бердҽм
дҽҥлҽт реестрыннан
(ЕГРЮЛ) Ҿземтҽ

2.

Җир кодексының

Тҥлҽҥле

Индивидуаль торак

Индивидуаль торак

Мҿрҽҗҽгать итҥченең
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№ т/б

Сатулар
ҥткҽрмичҽ генҽ
җир кишҽрлеге
бирҥ нигезе

Җир кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

тҿзелеше
максатларында
комплекслы ҥзлҽштерҥ
ҿчен җир кишҽрлеге
бирелгҽн гражданнар
тҿзегҽн коммерциячел
булмаган оешма
ҽгъзасы

39.3
статьясындагы 2
пунктының 2
пунктчасы

Җир кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать итҥченең
сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын
раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып
бирелҽ торган документлар
(<1>

тҿзелеше ҿчен
коммерциячел булмаган
билгелҽнгҽн,
оешмада ҽгъзалыгын
индивидуаль торак
раслаучы Документ
тҿзелеше
Коммерцияле булмаган
максатларында
оешма органы гариза
территорияне
комплекслы ҥзлҽштерҥ бирҥчегҽ сорала торган җир
кишҽрлеген бҥлҥ турында
ҿчен коммерцияле
карар
булмаган оешмага
бирелгҽн җир
Территорияне комплекслы
кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн
ҥзлҽштерҥ турында килешҥ
җир кишҽрлеге
* Кҥчемсез милек объекты
турында (сорала торган җир
кишҽрлеге турында) ЕГРН
дан ҿземтҽ)
* Гариза бирҥче булып
торган юридик зат турында
ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ
* Расланган планлаштыру
проекты һҽм территорияне
межалау проекты

2.1

Җир кодексының
39.3

Тҥлҽҥле

Шҽхси торак тҿзелеше
максатларында

Индивидуаль торак
тҿзелеше

Җир кишҽрлеге алу турында
коммерциячел булмаган
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№ т/б

Сатулар
ҥткҽрмичҽ генҽ
җир кишҽрлеге
бирҥ нигезе

Җир кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре

статьясындагы 2
пунктының 2
пунктчасы

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать итҥченең
сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын
раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып
бирелҽ торган документлар
(<1>

комплекслы ҥзлҽштерҥ
ҿчен җир кишҽрлеге
бирелгҽн гражданнар
тарафыннан тҿзелгҽн
коммерцияле булмаган
оешма

максатларында
территорияне
комплекслы ҥзлҽштерҥ
ҿчен коммерциячел
булмаган оешмага
бирелгҽн җир
кишҽрлеген бҥлҥ
нҽтиҗҽсендҽ барлыкка
килгҽн индивидуаль
торак тҿзелеше ҿчен
билгелҽнгҽн җир
кишҽрлеге

оешма органы карары
Территорияне комплекслы
ҥзлҽштерҥ турында килешҥ
* Расланган планлаштыру
проекты һҽм территорияне
межалау проекты
* Кҥчемсез милек объекты
турында (сорала торган җир
кишҽрлеге турында) ЕГРН
дан ҿземтҽ)
* Гариза бирҥче булып
торган юридик зат турында
ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ

3.

Җир кодексының
39.3
статьясындагы 2
пунктының 3
пунктчасы

Тҥлҽҥле

Бакчачылык,
Бакчачылык,
яшелчҽчелек, дача
яшелчҽчелек, дача
хуҗалыгы ҿчен җир
хуҗалыгы ҿчен
кишҽрлеге бирелгҽн
коммерциячел булмаган
гражданнар тҿзегҽн
оешмага бирелгҽн җир
коммерциячел булмаган кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн
оешма ҽгъзасы
бакчачылык яки
яшелчҽчелек ҿчен
билгелҽнгҽн җир

ЕГРНда мондый җир
кишҽрлегенҽ хокук
теркҽлмҽгҽн булса,
мҿрҽҗҽгать итҥченең
соратып алына торган җир
кишҽрлегенҽ хокукын
раслаучы (билгели)
Документлар
Мҿрҽҗҽгать итҥченең

221
№ т/б

Сатулар
ҥткҽрмичҽ генҽ
җир кишҽрлеге
бирҥ нигезе

Җир кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать итҥченең
сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын
раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып
бирелҽ торган документлар
(<1>

кишҽрлеге

коммерциячел булмаган
оешмада ҽгъзалыгын
раслаучы Документ
Җир кишҽрлеген гариза
бирҥчегҽ бҥлҥ турында
коммерциячел булмаган
оешма органы карары
* Территорияне межалау
проекты
* Коммерциячел булмаган
берлҽшмҽ территориясен
оештыру һҽм тҿзҥ проекты
(расланган территорияне
межалау проекты булмаган
очракта)
* Кҥчемсез милек объекты
турында (сорала торган җир
кишҽрлеге турында) ЕГРН
дан ҿземтҽ)
* Гариза бирҥче булып
торган юридик зат турында
ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ

222
№ т/б

Сатулар
ҥткҽрмичҽ генҽ
җир кишҽрлеге
бирҥ нигезе

Җир кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

4.

Җир кодексының
39.3
статьясындагы 2
пунктының 4
пунктчасы

Тҥлҽҥле

Шҽхси торак тҿзелеше
максатларында
комплекслы ҥзлҽштерҥ
ҿчен җир кишҽрлеге
бирелгҽн гражданнар
тарафыннан тҿзелгҽн
коммерцияле булмаган
оешма

5.

Җир кодексының
39.3
статьясындагы 2
пунктының 5
пунктчасы

Тҥлҽҥле

Дача хуҗалыгын алып
бару ҿчен җир
кишҽрлеге бирелгҽн
юридик зат

Җир кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать итҥченең
сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын
раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып
бирелҽ торган документлар
(<1>

Шҽхси торак тҿзелеше
Коммерцияле булмаган
максатларында
оешма органы карары
территорияне
комплекслы ҥзлҽштерҥ * Территорияне комплекслы
ҥзлҽштерҥ турында килешҥ
ҿчен тҿзелгҽн һҽм
гомуми файдаланудагы
* Кҥчемсез милек объекты
мҿлкҽткҽ караучы
турында (сорала торган җир
гражданнар
кишҽрлеге турында) ЕГРН
тарафыннан тҿзелгҽн
дан ҿземтҽ)
коммерциячел булмаган
оешмага бирелгҽн җир
* Гариза бирҥче булып
кишҽрлеген бҥлҥ
торган юридик зат турында
нҽтиҗҽсендҽ барлыкка
ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ
килгҽн җир кишҽрлеге
Юридик затка дача
хуҗалыгын алып бару
ҿчен бирелгҽн җир
кишҽрлеген бҥлҥ
нҽтиҗҽсендҽ барлыкка
килгҽн һҽм гомуми
файдаланудагы
мҿлкҽткҽ караган җир
кишҽрлеге

Гомуми файдаланудагы
милеккҽ караган җир
кишҽрлеген алу турында
юридик зат органы карары
ЕГРНда мондый җир
кишҽрлегенҽ хокук
теркҽлмҽгҽн булса,
мҿрҽҗҽгать итҥченең
соратып алына торган җир
кишҽрлегенҽ хокукын
раслаучы (билгели)

223
№ т/б

Сатулар
ҥткҽрмичҽ генҽ
җир кишҽрлеге
бирҥ нигезе

Җир кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать итҥченең
сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын
раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып
бирелҽ торган документлар
(<1>
Документлар
* Территорияне межалау
проекты
* Коммерциячел булмаган
берлҽшмҽ территориясен
оештыру һҽм тҿзҥ проекты
(расланган территорияне
межалау проекты булмаган
очракта)
* Кҥчемсез милек объекты
турында (сорала торган җир
кишҽрлеге турында) ЕГРН
дан ҿземтҽ)
* Гариза бирҥче булып
торган юридик зат турында
ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ

6.

Җир кодексының
39.3
статьясындагы 2
пунктының 6
пунктчасы

Тҥлҽҥле

Бина, корылмалар яки
бина милекчесе

Бина, корылма
урнашкан җир
кишҽрлеге

ЕГРНда гариза бирҥченең
бинага, корылмага яки
бинага хокукын раслаучы
(билгели торган) Документ
ЕГРНда (җир кишҽрлегенҽ
тиешле хокуклар булганда)

224
№ т/б

Сатулар
ҥткҽрмичҽ генҽ
җир кишҽрлеге
бирҥ нигезе

Җир кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать итҥченең
сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын
раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып
бирелҽ торган документлар
(<1>
мондый җир кишҽрлегенҽ
хокук теркҽлмҽгҽн очракта,
мҿрҽҗҽгать итҥченең
соралган җир кишҽрлегенҽ
хокукын раслаучы (билгели
торган) Документ)
Мҿрҽҗҽгать итҥченең
(мҿрҽҗҽгать итҥченең)
сорала торган җир
кишҽрлегендҽ урнашкан
барлык биналар,
корылмалар исемлеге,
кадастр (шартлы, инвентарь)
номерлары һҽм мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ тиешле хокукта
карый торган биналарның,
корылмаларның адреслы
ориентирларын кҥрсҽтеп,
хҽбҽрнамҽсе
* Кҥчемсез милек объекты
турында (сорала торган җир
кишҽрлеге турында) ЕГРН
дан ҿземтҽ)
* Соралган җир

225
№ т/б

Сатулар
ҥткҽрмичҽ генҽ
җир кишҽрлеге
бирҥ нигезе

Җир кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать итҥченең
сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын
раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып
бирелҽ торган документлар
(<1>
кишҽрлегендҽ урнашкан
кҥчемсез милек объекты
(бина һҽм (яки) корылма
турында ЕГРН дан ҿземтҽ)
* Сорала торган җир
кишҽрлегендҽ урнашкан
кҥчемсез милек объекты
(бина, корылма турында,
бина милекчесе мҿрҽҗҽгать
иткҽн очракта, ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза бирҥче булып
торган юридик зат турында
ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ
* Мҿрҽҗҽгать итҥче булып
торучы индивидуаль эшкуар
турында индивидуаль
эшкуарларның бердҽм
дҽҥлҽт реестрыннан (ЕГРИП)
Ҿземтҽ

7.

Җир кодексының
39.3
статьясындагы 2

Тҥлҽҥле

Җир кишҽрлеген даими
(сроксыз) файдалану
хокукында

Даими (сроксыз)
файдалану хокукында
юридик затка караган

ЕГРНда мондый җир
кишҽрлегенҽ хокук
теркҽлмҽгҽн булса,

226
№ т/б

Сатулар
ҥткҽрмичҽ генҽ
җир кишҽрлеге
бирҥ нигезе

Җир кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре

пунктының 7
пунктчасы

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать итҥченең
сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын
раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып
бирелҽ торган документлар
(<1>

файдаланучы юридик
зат

җир кишҽрлеге

мҿрҽҗҽгать итҥченең
соратып алына торган җир
кишҽрлегенҽ хокукын
раслаучы (билгели)
Документлар
* Кҥчемсез милек объекты
турында (сорала торган җир
кишҽрлеге турында) ЕГРН
дан ҿземтҽ)
* Гариза бирҥче булып
торган юридик зат турында
ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ

8.

Җир кодексының
39.3
статьясындагы 2
пунктының 8
пунктчасы

Тҥлҽҥле

Крестьян (фермер)
хуҗалыгы яисҽ
муниципаль милектҽ
булган һҽм муниципаль
милектҽге җир
ҿлешлҽре исҽбенҽ
бҥлеп бирелгҽн җир
кишҽрлегеннҽн
файдаланучы авыл
хуҗалыгы оешмасы

Муниципаль милектҽ
булган һҽм муниципаль
милектҽ булган җир
кишҽрлеклҽре исҽбенҽ
бҥлеп бирелгҽн җир
кишҽрлеге

* Кҥчемсез милек объекты
турында (сорала торган җир
кишҽрлеге турында) ЕГРН
дан ҿземтҽ)
* Гариза бирҥче булып
торган юридик зат турында
ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып
торучы шҽхси эшмҽкҽр
турында ЕГРИПТАН Ҿземтҽ

227
№ т/б

Сатулар
ҥткҽрмичҽ генҽ
җир кишҽрлеге
бирҥ нигезе

Җир кишҽрлеген
бушлай яки
тҥлҽҥсез бирҥ
гамҽлгҽ
ашырыла торган
хокук тҿре

9.

Җир кодексының
39.3
статьясындагы 2
пунктының 9
пунктчасы

Тҥлҽҥле

Гариза бирҥче

Җир кишҽрлеге

P982Мҿрҽҗҽгать итҥченең
сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын
раслаучы һҽм җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага кушып
бирелҽ торган документлар
(<1>

Авыл хуҗалыгы
Авыл хуҗалыгы
* Кҥчемсез милек объекты
производствосын алып производствосын алып турында (сорала торган җир
бару ҿчен билгелҽнгҽн бару ҿчен билгелҽнгҽн
кишҽрлеге турында) ЕГРН
җир кишҽрлеген
һҽм аренда килешҥе
дан ҿземтҽ)
арендалаучы граждан
нигезендҽ ҿч елдан
* Гариза бирҥче булып
яисҽ юридик зат
артык кулланыла торган
торган юридик зат турында
җир кишҽрлеге
ЕГРЮЛдан Ҿземтҽ
* Гариза бирҥче булып
торучы шҽхси эшмҽкҽр
турында ЕГРИПТАН Ҿземтҽ

10.

Җир кодексының
39.3
статьясындагы 2
пунктының 10
пунктчасы

Тҥлҽҥле

Торак пункт,
Шҽхси торак тҿзелеше,
* Кҥчемсез милек объекты
бакчачылык, дача
торак пункт,
турында (сорала торган җир
хуҗалыгы чиклҽрендҽ
бакчачылык, дача
кишҽрлеге турында) ЕГРН
шҽхси торак тҿзелеше,
хуҗалыгы чиклҽрендҽ
дан ҿземтҽ)
шҽхси ярдҽмче хуҗалык шҽхси ярдҽмче хуҗалык
алып бару ҿчен җир
алып бару ҿчен
кишҽрлеге бирҥне
билгелҽнгҽн җир
алдан килештерҥ
кишҽрлеге
турында гариза биргҽн
граждан

<1> Документлар җир кишҽрлегенҽ хокук алу турында гариза кабул итҥче башкарма хакимият органының яки җирле
ҥзидарҽ органының вазыйфаи заты таныклаган тҿп нҿсхҽдҽ (кҥчермҽлҽрендҽ) тапшырыла (җибҽрелҽ).
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Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт Советы Рҽисе Ф.Х. Мҿхҽммҽтшинның Россия Федерациясе Конституциясе кҿне
уңаеннан котлавы
<3> " * " символы белҽн билгелҽнгҽн Документлар дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре белҽн
идарҽ итҥгҽ вҽкалҽтле орган (алга таба - вҽкалҽтле орган) ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек аша соратып алына.
Кҥчемсез милек объекты (сорала торган җир участогы турында) турында ЕГРН дан ҿземтҽ җир кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында гаризага беркетелми һҽм соралган җир участогын тҿзергҽ кирҽк булган очракта, җир кишҽрлеге бирҥне алдан
килештереп, җир кишҽрлеге биргҽндҽ ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек аша вҽкалҽтле орган тарафыннан соратып
алынмый. Ҽгҽр бинага, корылмага, тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзелеш объектына хокук федераль закон нигезендҽ, ҽлеге хокукны
дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу мизгеленҽ карамастан, барлыкка килгҽн дип санала икҽн, соратып алына торган җир кишҽрлегендҽ
урнашкан кҥчемсез милек объекты (бина, корылма яки тҿзелеп бетмҽгҽн объект турында) турында ЕГРН дан ҿземтҽ җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу турындагы гаризага кушылмый һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан ведомствоара мҽгълҥмати
хезмҽттҽшлек аша соратып алынмый.
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7 нче номерлы кушымта
«Казан шҽһҽре муниципаль берҽмлеге
Башкарма комитетының Җир һҽм
милек мҿнҽсҽбҽтлҽре комитеты»
муниципаль казна учреждениесе
рҽисенҽ
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Алдыннан:________________________
___
Гариза
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр) ҥземнең
ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка кагылышлы,
шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
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______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының

Казан
шҽһҽре
(белешмҽ
буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Вазифа

Телефон

Палата рҽисе

8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Палата белгече

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru
7 нче кушымта
Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы
башкарма комитеты карары
буенча
2002 елның 1 сентябре, №
318

Казан шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан
муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген сату-алу ҥткҽрмичҽ арендага бирҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба
– Регламент) муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген сату ҥткҽрмичҽ арендага бирҥ
(алга таба-муниципаль хезмҽт) буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм
тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга табамҿрҽҗҽгать итҥче) Россия Федерациясе Җир кодексының 39.6 ст.2 пунктында (1 нче
кушымта) кҥчерелгҽн.
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1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан
кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2 йорт.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2. http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының
адресы: http://www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм
текст мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр
белҽн эшлҽҥ ҿчен.
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
2) http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» челтҽре аша муниципаль районның
рҽсми сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан
икътисады ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/
(http://
www.gosuslugi.ru/
дҽҥлҽт
Советы
депутатлары булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата
белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр
белҽн эшлҽҥ ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге документлар нигезендҽ башкарыла:
(Алга таба-РФ ГК) (РФ законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.));
Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, №136-ФЗ (алга таба-РФ
ЗК) (РФ законнары җыелышы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.);
«Җир тҿзелеше турында» 18.06.2001 ел, №78-ФЗ Федераль закон (алга таба –
78-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 25.06.2001, №26, ст. 2582);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, ст. 3822);
"Кҿндҽшлекне яклау турында» 2006 елның 26 июлендҽге 135-ФЗ номерлы
Федераль закон (алга таба – 135-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары
җыелышы), 31.07.2006, № 31 (1 ч.), 3434 ст.);
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«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел,
№ 210-ФЗ Федераль закон (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары
җыелышы, 02.08.2010, №31, ст. 4179);
«Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен арендалау
вакытында аренда тҥлҽвен билгелҽҥнең тҿп принциплары һҽм аренда тҥлҽве кҥлҽмен
билгелҽҥ кагыйдҽлҽре турында, шулай ук Россия Федерациясе милкендҽге җирлҽр
ҿчен аренда тҥлҽве кертҥ тҽртибен, шартларын һҽм срокларын билгелҽҥ турында»
16.07.2009 ел, №582 РФ Хҿкҥмҽте карары (алга таба-582 карар) (27.07.2009, №30,
3821 ст.);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елның 762 № - лы
боерыгы «территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен
урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген
яки җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ талҽплҽрен
раслау турында " (алга таба – №762 боерык) (алга таба- № 762 боерык) (хокукый
мҽгълҥматның рҽсми интернет-порталы) (алга таба - № 762 боерык)
http://www.pravo.gov.ru 2015 елның 18 февраленнҽн);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының «гариза бирҥченең сату ҥткҽрмичҽ
җир кишҽрлеген алу хокукын раслый торган документлар исемлеген раслау турында "
12.01.2015 ел, №1 боерыгы (алга таба - №1 боерык) (хокукый мҽгълҥмат рҽсми
интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru 28.02.2015-28.02.2015);
Татарстан Республикасы Җир кодексының 10.07.1998 ел, № 1736 (алга таба –
ТР ЗК) (Татарстан Республикасы, № 10-11, 22.01.2005);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 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);
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн
расланган нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган
(алга таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының)
шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) "
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген
оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽте карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн
һҽм документка кертелгҽн мҽгълҥматларның (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе),
алар нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматларга туры
килмҽҥгҽ китергҽн хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата
яки шуңа охшаган хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба –
гариза) дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010
елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче
пункт). Гариза стандарт бланкта тутырыла (2 нче кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру
органы атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең тасвирламасы

Стандарт талҽплҽре эчтҽлеге

Хезмҽтне яки талҽпне билгели
торган норматив акт
сату РФ ЗК 39.6 ст.

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген
ҥткҽрмичҽ арендага бирҥ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы

1.Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеген арендага
бирҥ турында боерык (№3 кушымта).
2.Җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе (№4
кушымта), җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру акты
(№5 кушымта).
3.Хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат
7
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
Гариза алынганнан соң 12 кҿн эчендҽ җир
вакыты, шул исҽптҽн муниципаль
кишҽрлеген арендага бирҥ турында Карар кабул итҥ.
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
Кул куелган килешҥне гариза бирҥчегҽ кҥрсҽтмҽ
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ
биргҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ бирҥ.
кирҽклеген исҽпкҽ алып, муниципаль
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору
каралмаган.
вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
законнарында каралган булса,
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ
нҽтиҗҽсе булган документларны
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
1) гариза:
законнар яисҽ башка норматив
- документ формасында кҽгазьдҽ;
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын бергә кушудан
чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
7
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хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
тапшырылырга тиешле муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге,
аларны мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан алу ысуллары, шул
исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

2.6. Норматив хокукый актлар

-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
«электрон имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ имзаланган
электрон формада.;
2) шҽхесне раслаучы документлар;
3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр
мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
4) территориялҽрнең кадастр планында җир
участогын урнаштыруның расланган схемасы (ҽгҽр җир
кишҽрлеген тҿзергҽ кирҽк булса һҽм җир кишҽрлеген № 1 боерык
тҿзҥ каралган территорияне межалау проекты
расланмаса);
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
ҿстҽмҽ документлар исемлеге, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдаланучының
категориясенҽ
карап,
№
6
Кушымтада китерелгҽн.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын
гариза бирҥче Башкарма комитетка шҽхси мҿрҽҗҽгать
иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы
Башкарма
комитетның
рҽсми
сайтында
урнаштырылган.
Гариза
һҽм
аңа
теркҽп
бирелҽ
торган
документлар гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь
чыганакта тҥбҽндҽге ысулларның берсен кулланып
тапшырылырга (юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче
тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин
Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына № 1 боерык;
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нигезендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт
органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм башка оешмалар
карамагында булган һҽм гариза
бирҥче тапшырырга хокуклы
документларның тулы исемлеге,
шулай ук аларны гариза бирҥчелҽр
тарафыннан алу, шул исҽптҽн
электрон формада алу ысуллары,
аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
документлар алар карамагында
булган дҽҥлҽт органы, җирле
ҥзидарҽ органы яисҽ оешма
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
исемлеге

2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне
туктатып тору яки баш тарту ҿчен
нигезлҽрнең тулы исемлеге

торган документлар исемлеге, хезмҽт алучыларның
категориясенҽ карап, № 6 Кушымтада китерелгҽн.
Гариза
бирҥче
тапшырырга
хокуклы
документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе
ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле
ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында
булган югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп
итҥ тыела.
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган
документларның
гариза
бирҥче
тарафыннан
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигез була алмый
Документлар кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен сҽбҽплҽр
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан
тапшырылуы;
2)
тапшырылган
документларның
ҽлеге
регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ
һҽм документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) Гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган
документларда ҽйтеп бетергесез тҿзҽтҥлҽр, аларның
эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди
җҽрҽхҽтлҽр булуы;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру
Туктату ҿчен нигезлҽр каралмаган.
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн РФ ЗК 39.6 ст.
җир законнары нигезендҽ җир кишҽрлеген сатулар
ҥткҽрмичҽ генҽ алу хокукына ия булмаган зат
мҿрҽҗҽгать итте.;
2) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн
җир
кишҽрлеге
даими
(сроксыз)
файдалану, тҥлҽҥсез файдалану, гомерлек мирас итеп
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алу яки аренда хокукында бирелгҽн, җир кишҽрлеге
бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге хокукларга ия булган
мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында
гариза РФ ЗК 39.10 статьясындагы 2 пунктының 10
пунктчасы нигезендҽ бирелгҽн очраклардан тыш;
3) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге, ҽгҽр җир кишҽрлеге
гомуми файдаланудагы мҿлкҽткҽ керҽ икҽн, ҽлеге
коммерцияле булмаган оешма ҽгъзасы гаризасы белҽн
мҿрҽҗҽгать итҥ очракларыннан тыш, гражданнар
тарафыннан бакчачылык, бакчачылык, дача хуҗалыгы
алып бару яки индивидуаль торак тҿзелеше
максатларында территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ
ҿчен тҿзелгҽн коммерциячел булмаган оешмага
бирелгҽн.;
4) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада
гражданнар яисҽ юридик затларга караган бина,
корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан, моннан
тыш, җир кишҽрлегендҽ сервитут шартларында яки
җир кишҽрлегендҽ урнашкан корылма яисҽ РФ
Законының 39.36 статьясындагы 3 пунктында каралган
объект урнаштырылган очраклардан тыш, һҽм бу җир
кишҽрлегеннҽн файдалануга комачауламый яисҽ җир
кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге бина,
корылмалар, алардагы биналар милекчесе мҿрҽҗҽгать
итте.;
5) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада
дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган бина, корылма,
тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан, моннан тыш, ҽгҽр
корылма (шул исҽптҽн тҿзелеше тҽмамланмаган
корылма) җир кишҽрлегендҽ сервитут шартларында
урнашкан яисҽ җир участогы бирҥ турында гариза
белҽн ҽлеге биналарга, корылмаларга, аларда
биналар, биналар, тҿзелмҽлҽрне, ҽлеге тҿзелеп

239
бетмҽгҽн объекттан тыш, дҽҥлҽт яки муниципаль
милектҽ булган бина, корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн
объект урнашкан;
6) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынган яисҽ
ҽйлҽнештҽ чиклҽнгҽн булып тора һҽм аны бирҥ җир
кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн
хокукта рҿхсҽт ителми;
7) Җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
мҿрҽҗҽгать итҥче җир кишҽрлеген милеккҽ, даими
(сроксыз) файдалануга яисҽ җир кишҽрлеген арендага
бирҥ турындагы гариза белҽн, җир кишҽрлеген
резервлау максатларында җир кишҽрлеге бирҥ
турындагы карарның гамҽлдҽ булу срогыннан артык
вакытка тҥлҽҥсез файдалануга бирҥ турындагы гариза
белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, дҽҥлҽт яисҽ
муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган җир булып
тора, моннан тыш, җир кишҽрлеген резервлау
максатларында җир кишҽрлеге бирҥ;
8) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ
урнашкан, башка зат белҽн тҿзелгҽн территорияне
ҥстерҥ
турында
килешҥ
тҿзелгҽн
территория
чиклҽрендҽ, ҽгҽр җир участогы бирҥ турында гариза
белҽн шул җир кишҽрлегендҽ урнашкан бина,
корылмалар, аларда биналар милекчесе, тҿзелеп
бетмҽгҽн объект милекчесе яисҽ мондый җир
кишҽрлегенҽ ия булучы мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан
тыш, яисҽ мондый җир кишҽрлеге хуҗасы мҿрҽҗҽгать
иткҽн очраклардан тыш;
9) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ
урнашкан, аңа карата тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ
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турында шартнамҽ тҿзелгҽн башка зат белҽн килешҥ
тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн, яисҽ җир
участогы башка зат белҽн территорияне комплекслы
ҥзлҽштерҥ
турында
шартнамҽ
тҿзелгҽн
җир
кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн, мондый җир кишҽрлеге
федераль
ҽһҽмияттҽге
объектларны,
тҿбҽк
ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге
объектларны
урнаштыру
ҿчен
билгелҽнгҽн
очраклардан тыш, һҽм мондый җир кишҽрлеген бирҥ
турында гариза белҽн кҥрсҽтелгҽн объектларны тҿзҥгҽ
вҽкалҽтле зат;
10) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге җир кишҽрлегеннҽн
тҿзелде, аңа карата территорияне комплекслы
ҥзлҽштерҥ
турында
шартнамҽ
яисҽ
тҿзелгҽн
территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн һҽм
территорияне
планлаштыру
буенча
расланган
документ
нигезендҽ
федераль
ҽһҽмияттҽге
объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки
җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен
билгелҽнгҽн, моннан тыш, җир кишҽрлеген арендага
бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге затның ҽлеге
объектларны тҿзҥ буенча йҿклҽмҽсен кҥздҽ тоткан
территорияне
комплекслы
ҥзлҽштерҥ
турында
шартнамҽ яисҽ тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында
шартнамҽ тҿзелгҽн зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан
тыш, ;
11) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге аукцион предметы булып
тора, аны ҥткҽрҥ турында белдерҥ РФ ЗК 39.11
статьясындагы 19 пункты нигезендҽ урнаштырылган;
12) җир кишҽрлегенҽ карата, аны бирҥ турында
гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата, мондый
җир кишҽрлеге РФ ЗК 39.11 статьясындагы 4
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пунктының 4 пунктчасы һҽм вҽкалҽтле орган
тарафыннан, РФ ЗК 39.11 статьясындагы 8 пунктында
каралган нигезлҽр буенча, аны сату яисҽ арендага алу
шартнамҽсе тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ турында
гариза керде.;
13) аны бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегенҽ
карата
РФ
Законының
39.18
статьясындагы 1 пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ
шҽхси торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып
бару, бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару яки
крестьян (фермер) хуҗалыгы эшчҽнлеге алып бару
ҿчен җир кишҽрлеге бирҥ турында белдерҥ басылып
чыкты һҽм урнаштырылды;
14) җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану
мондый җир кишҽрлеген файдалану максатларына
туры килми, мондый җир кишҽрлеген бирҥ турында
гаризада кҥрсҽтелгҽн, территорияне планлаштыру
проекты
белҽн
расланган
объект
урнаштыру
очракларыннан тыш;
15) соратып алына торган җир кишҽрлеге Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ расланган оборона һҽм куркынычсызлык
ихтыяҗлары
ҿчен
бирелгҽн
һҽм
кҥрсҽтелгҽн
ихтыяҗлар ҿчен вакытлыча кулланылмый торган җир
кишҽрлеклҽре исемлегенҽ, ҽгҽр РФ ЗК 39.10
статьясындагы 2 пунктының 10 пунктчасы нигезендҽ
җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн булса,
Россия
Федерациясе
Хҿкҥмҽте
тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кертелмҽгҽн;
16)
гражданнар
тарафыннан
бакчачылык,
бакчачылык алып бару ҿчен тҿзелгҽн коммерциячел
булмаган оешмага җир кишҽрлеге бирҥ турында
гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге мҽйданы
федераль закон нигезендҽ билгелҽнгҽн чик кҥлҽмнҽн
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артып китҽ. ;
17) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн
җир
кишҽрлеге
территориаль
планлаштыруның расланган документлары һҽм (яки)
территорияне планлаштыру буенча документлар
нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк
ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге
объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир
кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге
объектлар тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат мҿрҽҗҽгать итте;
18) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе
дҽҥлҽт
программасы,
Россия
Федерациясе
субъектының дҽҥлҽт программасы нигезендҽ бина,
корылмалар урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир
кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге биналар,
корылмалар тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат мҿрҽҗҽгать иткҽн.;
19) җир кишҽрлеген билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирҥ
рҿхсҽт ителми;
20) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегенҽ карата рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре
билгелҽнмҽгҽн;
21) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ
кертелмҽгҽн;
22) җир кишҽрлегенҽ карата, аны бирҥ турында
гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата, аның
гамҽлдҽ булу срогы чыкмаган, һҽм җир кишҽрлеге бирҥ
турындагы гариза белҽн бу карарда кҥрсҽтелмҽгҽн
башка зат мҿрҽҗҽгать иткҽн, аны бирҥне алдан
килештерҥ турында Карар кабул ителде.;
23) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль
ихтыяҗлар ҿчен тартып алынды һҽм гаризада
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кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ максаты мондый
җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар
ҿчен алынган, мондый җир кишҽрлегендҽ урнашкан
кҥпфатирлы йортны авария хҽлендҽ һҽм сҥтелергҽ яки
реконструкциялҽнергҽ тиешле дип тануга бҽйле
рҽвештҽ дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен
алынган җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш, алынган
максатларга туры килми.;
24) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлеге чиклҽре «кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт
кадастры турында " Федераль закон нигезендҽ
тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»;
25) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегенең мҽйданы аның җир участогының урнашу
схемасы, территорияне межалау проекты яисҽ урман
кишҽрлеклҽренең урнашу урыны, Чиклҽре, мҽйданы
һҽм башка санлы һҽм сыйфат характеристикалары
турында
проект
документларында
кҥрсҽтелгҽн
мҽйданнан артып китҽ, алар нигезендҽ мондый җир
участогы ун проценттан артык тҿзелгҽн.
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ
алына торган дҽҥлҽт пошлинасын
яисҽ башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар
(документлар) турында белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен исҽплҽҥ Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми
методикасы турында мҽгълҥматны
да кертеп, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ
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ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне алу
тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешма тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза биргҽндҽ һҽм
мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтҥнең
максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең муниципаль
хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану турындагы
гаризасын, шул исҽптҽн электрон
формада, теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ
торган бҥлмҽлҽргҽ, кҿтҥ залына,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру урыннарына,
аларны тутыру ҥрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документлар исемлеге
булган мҽгълҥмат стендларына,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ,
шул исҽптҽн инвалидларны социаль
яклау турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
артмаска тиеш
Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн
эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
теркҽлҽ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы
система һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар
тутыру ҿчен кирҽкле җиһаз, мҽгълҥмат стендлары
белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ
(бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт
итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат
гариза бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен
исҽпкҽ алып урнаштырыла
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объектларга инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ карата
талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге
һҽм
сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре,
шул
исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең
барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр кулланып, дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн
тулы кҥлҽмдҽ), җирле ҥзидарҽ
органының
телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать итҥче телҽге белҽн
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ берничҽ
дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ комплекслы запрос)

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең
җитҽрлек санда булуы;
http://www.apastovo.tatarstan.ruмҽгълҥмат
стендларында, мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары
турында
тулы
мҽгълҥмат
булу
http://www.apastovo.tatarstan.ru
"
Интернет»
челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең
бердҽм порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул
иткҽндҽ һҽм аларга документларны тапшырганда
чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
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биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан
сайтта
алынырга
мҿмкин
http://www.apastovo.tatarstan.ru
"
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
бердҽм
порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
кҥрсҽтелми
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу
экстрориаль принцип буенча
тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул итҥ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
бҥлмҽсе яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм
ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
муниципаль хезмҽт экстриториаль
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ
электрон формада муниципаль
хокуклы:
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
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җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имза
кулланыла.
Мҿрҽҗҽгать
итҥче
Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634
карарында каралган очракларда гади электрон имза
кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада
тапшырылган
гаризаларның
ҥтҽлеше
турында мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның
вазыйфаи затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы,
федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы порталы аша
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар,
аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга
һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр
шикаять бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять
бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны
ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр формалаштыру һҽм җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) шартнамҽ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача гариза бирҽ һҽм ҽлеге
регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага тапшыра.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза электрон формада палатага электрон
почта яки Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе аша җибҽрелҽ. Электрон формада кергҽн
гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
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ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм палата
белгеченҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
электрон формада ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына торган
документларны (белешмҽлҽрне) бирҥ турында запросларны җибҽрҽ. Документлар
(белешмҽлҽр) исемлеге хезмҽт алучыларның категориясенҽ карап билгелҽнҽ (№6
кушымта).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза кергҽн кҿннҽн алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Палата белгече кергҽн мҽгълҥматлар нигезендҽ:
сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеген арендага бирҥ турында боерык проектын
(алга таба – кҥрсҽтмҽ) яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат
проектын (2.9 пунктта каралган нигезлҽр булганда) ҽзерли. баш тарту сҽбҽплҽрен
кҥрсҽтеп) ;
документ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ рҽсмилҽштерҽ;
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын
гамҽлгҽ ашыра;
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имза салудан баш тарту турында кҥрсҽтмҽ проектын яки хат проектын палата
җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) кул кую ҿчен җибҽрелгҽн
документ проекты процедураларының нҽтиҗҽсе.
3.5.2. Палата җитҽкчесе (аларга вҽкалҽтле зат) баш тарту турында боерыкка яки
хатка кул куя. Боерык палатаның мҿһере белҽн раслана. Кул куелган документ палата
белгеченҽ җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура документ проекты раслауга кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: җир участогы бирҥдҽн баш тарту турында кул куелган
кҥрсҽтмҽ яки хат.
3.5.3. Палата Белгече:
баш тарту турында боерык яки хат теркҽлҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн
кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куелган кҿнне
Палата җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.5.4. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) имзасы белҽн
рҽсмилҽштерелгҽн КАРАР БИРҼ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
кҥрсҽтмҽ бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн
кҿнендҽ;
хатны почта аша хат белҽн җибҽрҥ - 3.5.3 пунктында каралган процедура
тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ. ҽлеге Регламентның 1 нче пункты.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында
җибҽрелгҽн хат.
3.6. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
3.6.1. Палата Белгече:
җир кишҽрлеген арендага бирҥ килешмҽсе (алга таба – килешҥ) проектын ҽзерли);
килешҥ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм имзалый;
теркҽҥ журналында палата рҽисе кул куйган килешҥне терки.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кҥрсҽтмҽ
бирелгҽн мизгелдҽн ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешҥ.
3.6.2. Палата белгече кул куелган килешҥ алгач, җир кишҽрлеген ҿч нҿсхҽдҽ кабул
итҥ - тапшыру акты тҿзи. Гариза бирҥчегҽ җир кишҽрлеген кабул итҥ - тапшыру актының
һҽм кул кую ҿчен аренда шартнамҽсенең 3 нҿсхҽсен бирҽ. Актка һҽм Шартнамҽгҽ кул
куйганнан соң, мҿрҽҗҽгать итҥче җир кишҽрлеген арендага алу шартнамҽсенең нҿсхҽсен
җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру акты белҽн бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар 15 минут эчендҽ, чират
тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн шартнамҽ һҽм кабул итҥтапшыру акты.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
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очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (№7 кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.7.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5, 3.6
пунктларында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны
мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын
тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документны палатага техник хата булган документ оригиналын тапшырганда алу
мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
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Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе»
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы
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законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми
сайтыннан
җибҽрелергҽ
мҿмкин.
http://www.apastovo.tatarstan.ru
Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын
булдыру http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин
каршындагы шҽхси кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
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5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу
очракта 1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ
Хҿкҥмҽтенең 27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль
башкарма хакимият органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары,
Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары арасында ҥзара хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ
законнары җыелышы, 03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ
законнары җыелышы, 03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн
комплекслы ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны
Формалаштыру һҽм җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр
итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында
консультация алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон
почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана.
Электрон формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше
Регламентында каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн
комплекслы ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра
һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада
кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
Россия Федерациясе Җир кодексыннан Ҿземтҽ
Мҽкалҽ 39.6. Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽге җир кишҽрлеклҽрен арендага һҽм
сатулар ҥткҽрмичҽ бирҥ очраклары
2. Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген арендалау килешмҽсе,
бирелгҽн очракта, сатулар ҥткҽрмичҽ тҿзелҽ:
1) Россия Федерациясе Президенты Указы яисҽ кҥрсҽтмҽсе нигезендҽ юридик
затларга җир кишҽрлеге;
2) Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте кҥрсҽтмҽсе нигезендҽ юридик затларга җир
кишҽрлеге социаль-мҽдҽни билгелҽнештҽге объектларны урнаштыру, ҽлеге
объектларның,
инвестиция проектларының Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽте
тарафыннан билгелҽнгҽн критерийларга туры килҥе шартларында масштаблы
инвестицион проектларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен, юридик затларга;
3) Россия Федерациясе субъектының югары вазыйфаи заты кҥрсҽтмҽсе нигезендҽ
юридик затларга җир кишҽрлеге социаль-мҽдҽни һҽм коммуналь-кҿнкҥреш
объектларын урнаштыру, ҽлеге объектларның, инвестиция проектларының Россия
Федерациясе субъектлары законнары белҽн билгелҽнгҽн критерийларга туры килҥе
шартында масштаблы инвестицион проектларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен, Россия
Федерациясе субъектының иң югары вазыйфаи заты кҥрсҽтмҽсе нигезендҽ,
кҥрсҽтелгҽн объектларның Россия Федерациясе субъектлары законнарында
билгелҽнгҽн критерийларга туры килҥ-килмҽве шартында,;
4) Россия Федерациясенең халыкара йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ ҿчен җир кишҽрлеге,
шулай ук юридик затларга электр, җылылык, газ һҽм су белҽн тҽэмин итҥ, ташландык
суларны агызу, элемтҽ, нефть ҥткҽргечлҽр, федераль, региональ яки җирле
ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен җир кишҽрлеге;;
Par9Par115) дҽҥлҽт яисҽ муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлегеннҽн, шул
исҽптҽн территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен бирелгҽн җир кишҽрлегеннҽн
тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн, ҽгҽр ҽлеге пунктның 6 һҽм 8 пунктларында башкасы
каралмаган булса, мондый җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе тҿзелгҽн затка,
дҽҥлҽт яисҽ муниципаль милектҽге җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн,
шул исҽптҽн территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен бирелгҽн җир кишҽрлегеннҽн.;
6) гражданнар тарафыннан индивидуаль торак тҿзелеше максатларында
территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен тҿзелгҽн коммерциячел булмаган оешмага
бирелгҽн җир кишҽрлегеннҽн, гомуми файдаланудагы мҿлкҽткҽ кертелгҽн җир
кишҽрлеклҽреннҽн тыш, ҽлеге коммерциячел булмаган оешма ҽгъзаларына яисҽ, ҽгҽр
бу Коммерциячел булмаган оешма ҽгъзаларының гомуми җыелышы карары белҽн
каралса, гражданнар тарафыннан тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн, индивидуаль торак
тҿзелеше максатларында территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен тҿзелгҽн җир
кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн, гомуми файдалану мҿлкҽтенҽ караган
җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш, ҽлеге коммерциячел булмаган оешма ҽгъзаларына;
7) гомуми файдаланудагы мҿлкҽткҽ кертелгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш,
гражданнар тарафыннан бакчачылык, яшелчҽчелек, дача хуҗалыгы алып бару ҿчен
тҿзелгҽн коммерциячел булмаган оешмага бирелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн җир
кишҽрлеге, ҽлеге коммерциячел булмаган оешма ҽгъзаларына;
8) хосусый торак тҿзелеше максатларында территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ
һҽм гомуми файдаланудагы мҿлкҽтенҽ кертелгҽн территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ
ҿчен гражданнар тарафыннан тҿзелгҽн коммерциячел булмаган оешмага бирелгҽн,
коммерциячел булмаган оешмага бирелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнешендҽ чиклҽнгҽн
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җир кишҽрлеге бҥлеге нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн һҽм коммерциячел булмаган
оешмага бирелгҽн җир кишҽрлеге.;
9) биналар, корылмалар урнашкан җир кишҽрлеге милекчелҽренҽ, биналар,
корылмалар, аларда урнашкан урыннар милекчелҽренҽ һҽм (яки) ҽлеге кҥчемсез
милек объектлары хуҗалык алып бару хокукында яисҽ РФ Законының 39.20
статьясында каралган очракларда оператив идарҽ хокукында бирелгҽн затларга;
10) тҿгҽллҽнмҽгҽн тҿзелеш объектлары урнашкан җир кишҽрлеге, ҽлеге
статьяның 5 пунктында каралган очракларда, тҿзелеп бетмҽгҽн объектлар
милекчелҽренҽ аларны тҿзеп бетерҥ ҿчен бер тапкыр тапкыр;
11) юридик затларның даими (сроксыз) файдаланылышында булган җир
кишҽрлеге, РФ Законының 39.9 статьясындагы 2 пунктында кҥрсҽтелгҽн юридик
затлардан тыш;
12) «авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽрнең ҽйлҽнеше турында " Федераль
закон белҽн билгелҽнгҽн очракларда крестьян (фермер) хуҗалыгына яисҽ авыл
хуҗалыгы оешмасына җир кишҽрлеге»;
13) тҿзелгҽн территория чиклҽрендҽ тҿзелгҽн җир кишҽрлеге, аның белҽн
тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн затка;
13.1) эконом класслы торак тҿзҥ максатларында территорияне ҥзлҽштерҥ ҿчен
яисҽ эконом класслы торак тҿзҥ максатларында территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ
ҿчен җир кишҽрлеге, эконом класслы торак тҿзҥ максатларында территорияне
ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ яки эконом класслы торак тҿзҥ максатларында
территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ тҿзегҽн юридик затка;
14) федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ җир
кишҽрлеклҽрен беренче чиратта яки чираттан тыш алу хокукына ия булган
гражданнарга җир кишҽрлеге;
15) Россия Федерациясе Законының 39.18 статьясы нигезендҽ крестьян (фермер)
хуҗалыгын гамҽлгҽ ашыру ҿчен торак пункт, бакчачылык, дача хуҗалыгы чиклҽрендҽ
шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен гражданнарга һҽм крестьян (фермер)
хуҗалыкларына җир кишҽрлеге бирҥ.;
16) дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алына торган аренда хокукында
гражданга яисҽ юридик затка бирелгҽн җир кишҽрлеге урынына җир кишҽрлеге;
17) Россия Федерациясендҽ казак җҽмгыятьлҽренең дҽҥлҽт реестрына кертелгҽн
дини оешмаларга, казак җҽмгыятьлҽренҽ (алга таба - казак җҽмгыятьлҽре), Татарстан
Республикасы законнары нигезендҽ билгелҽнгҽн территориядҽ авыл хуҗалыгы
җитештерҥен гамҽлгҽ ашыру, казак җҽмгыятьлҽренең традицион яшҽҥ рҽвешен һҽм
хуҗалык итҥ рҽвешен саклап калу һҽм ҥстерҥ ҿчен җир кишҽрлеге.;
18) РФ ЗК нигезендҽ дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген
милеккҽ сатып алу хокукына ия булган затка, дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен
резервланган яисҽ ҽйлҽнештҽ чиклҽнгҽн очракта, сатулар ҥткҽрмичҽ, шул исҽптҽн
бушлай сатып алу хокукына ия булган җир кишҽрлеге.;
19) авыл хуҗалыгы хайваннарын чҽчҥ, кҿтҥ, яшелчҽчелек яки торак пункт
чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеге алып бару ҿчен гражданинга шҽхси ярдҽмче
хуҗалык алып бару ҿчен җир кишҽрлеге;
20) җир асты байлыкларыннан файдалануга, җир асты байлыкларыннан
файдалануга бҽйле эшлҽрне башкару ҿчен кирҽкле җир кишҽрлеге;
21) махсус икътисадый зона чиклҽрендҽ яисҽ аның янҽшҽсендҽге территориядҽ,
махсус икътисадый зона резиденты яисҽ идарҽче компанияне Россия Федерациясе
законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җҽлеп иткҽн очракта, махсус икътисадый зона
чиклҽрендҽ һҽм аның янҽшҽсендҽге территориядҽ федераль бюджет, Россия
Федерациясе субъекты бюджеты, җирле бюджет акчалары, махсус икътисадый зона
чиклҽрендҽ һҽм аның янҽшҽсендҽге территориядҽ кҥчемсез милек объектларын
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финанслауның бюджеттан тыш чыганаклары һҽм ҽлеге һҽм элек тҿзелгҽн кҥчемсез
милек объектлары белҽн идарҽ итҥ функциялҽрен ҥтҽҥ ҿчен махсус икътисадый зона;
22) махсус икътисадый зона чиклҽрендҽ яисҽ аның янҽшҽсендҽге территориядҽ
урнашкан җир кишҽрлеге, ҽлеге зона инфраструктурасы объектларын тҿзҥ ҿчен,
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият органы
тарафыннан махсус икътисадый зона инфраструктурасын ҥстерҥ ҿлкҽсендҽ ҥзара
хезмҽттҽшлек турында килешҥ тҿзелгҽн затка. Махсус икътисадый зона
инфраструктурасын ҥстерҥ ҿлкҽсендҽ ҥзара ярдҽм итешҥ турында килешҥнең якынча
формасы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте вҽкалҽтле федераль башкарма хакимият
органы тарафыннан раслана;
23) концессия килешҥендҽ каралган эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле җир
кишҽрлеге белҽн концессион килешҥ тҿзелгҽн затка;
23.1) коммерциячел файдаланудагы наемга алынган йортны тҿзҥ һҽм
эксплуатациялҽҥ максатларында территорияне ҥзлҽштерҥ ҿчен яисҽ социаль
файдаланудагы наемга алынган йортны тҿзҥ һҽм эксплуатациялҽҥ максатларында
территорияне ҥзлҽштерҥ ҿчен җир кишҽрлеге, коммерциячел файдаланудагы наемга
алынган йортны тҿзҥ һҽм эксплуатациялҽҥ максатларында территорияне ҥзлҽштерҥ
турында шартнамҽ яисҽ социаль файдаланудагы наемга алынган йортны тҿзҥ һҽм
эксплуатациялҽҥ максатларында территорияне ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ тҿзегҽн
затка һҽм социаль файдаланудагы наемга алынган йортны тҿзҥ һҽм эксплуатациялҽҥ
максатларында территорияне ҥзлҽштерҥ;
24) аучылык хуҗалыгы ҿлкҽсендҽ эшчҽнлек тҿрлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен
кирҽкле җир кишҽрлеге, алар белҽн аучылык хуҗалыгы килешҥе тҿзелгҽн затка;
25) ҽлеге объектларны урнаштыру Федераль, региональ яки җирле ҽһҽмияттҽге
объектлар буларак территориаль планлаштыру документларында каралган булса,
сусаклагычларны һҽм (яки) гидротехник корылмаларны урнаштыру ҿчен җир
кишҽрлеге.;
26) автомобиль юлларының юл буе полосалары һҽм бҥлеп бирелгҽн полосалар
чиклҽрендҽ «Россия автомобиль юллары» дҽҥлҽт компаниясе эшчҽнлеген гамҽлгҽ
ашыру ҿчен җир кишҽрлеге;
27) гомуми файдаланудагы тимер юл транспорты инфраструктурасы объектларын
урнаштыру ҿчен «Россия тимер юллары» ачык акционерлык җҽмгыяте эшчҽнлеген
гамҽлгҽ ашыру ҿчен җир кишҽрлеге;
28) инвестиция Декларациясе нигезендҽ инвестицион проектны гамҽлгҽ ашыру
ҿчен кҥрсҽтелгҽн зона чиклҽрендҽ территориаль ҥсеш зонасы резидентлары
реестрына кертелгҽн территориаль ҥсеш зонасы резидентына җир кишҽрлеге;
29) су биологик ресурсларын табу (тоту) хокукына ия булган затка, аларны
файдалануга бирҥ турында карар, балык промыселы участогы яки су биологик
ресурсларыннан файдалану килешҥе нигезендҽ, кҥрсҽтелгҽн карарда яки килешҥлҽрдҽ
каралган эшчҽнлекне тормышка ашыру ҿчен, җир кишҽрлеге;
30) атом-тҿш җайланмаларын, радиация чыганакларын, атом-тҿш материалларын
һҽм радиоактив матдҽлҽрне саклау пунктларын, радиоактив калдыкларны саклау,
саклау пунктларын һҽм радиоактив калдыкларны кҥмҥ пунктларын урнаштыру ҿчен
юридик затка җир кишҽрлеге, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан кабул
ителгҽн Корылмалар һҽм урнаштыру урыны турында карарлар;
31) мондый җир участогын тиешле рҽвештҽ файдаланган арендаторга, авыл
хуҗалыгы производствосын алып бару ҿчен билгелҽнгҽн җир кишҽрлеге, мондый җир
кишҽрлеген Арендалауның яңа шартнамҽсен тҿзҥ турында гариза мондый җир
кишҽрлеген арендалау шартнамҽсенең гамҽлдҽ булу срогы чыккан кҿнгҽ кадҽр шушы
арендатор тарафыннан бирелгҽн шартта, мондый җир кишҽрлеген тиешенчҽ
файдаланган арендаторга;
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32) җир кишҽрлеген арендаторга (ҽлеге пунктның 31 пунктында кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлеклҽрен арендалаучылардан тыш), ҽгҽр бу арендатор ҽлеге статьяның 3 һҽм 4
пунктлары нигезендҽ мондый җир кишҽрлеген арендалау буенча яңа шартнамҽ тҿзҥгҽ
хокуклы булса.
3. Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен арендалаучы
гражданнар һҽм юридик затлар тҥбҽндҽге очракларда мондый җир кишҽрлеклҽрен
сату ҥткҽрмичҽ генҽ арендага алу буенча яңа шартнамҽ тҿзҥгҽ хокуклы:
1) җир кишҽрлеге гражданга яисҽ юридик затка торглар ҥткҽрмичҽ генҽ арендага
бирелгҽн (РФ Законының 39.12 статьясындагы 13, 14 һҽм 20 пунктларында каралган
очраклардан тыш));
2) җир кишҽрлеге гражданга бакчачылык яки дача хуҗалыгын алып бару ҿчен
аукционда бирелгҽн.
Par404. Җир кишҽрлеген арендалаучылар булып торучы граждан яисҽ юридик зат
ҽлеге статьяның 3 пунктында кҥрсҽтелгҽн очракларда мондый җир кишҽрлеген
арендага алу буенча яңа шартнамҽ тҿзҥ хокукына ия.:
1) мондый җир кишҽрлеген арендалау буенча яңа шартнамҽ тҿзҥ турында гариза
ҽлеге граждан яисҽ ҽлеге юридик зат тарафыннан элек тҿзелгҽн җир кишҽрлеген
арендалау шартнамҽсенең гамҽлдҽ булу срогы чыккан кҿнгҽ кадҽр бирелгҽн;
2) ҽлеге Кодекста, башка федераль законнарда каралган очракларда мондый җир
кишҽрлеген алу хокукына башка зат ия тҥгел.;
3) моңа кадҽр тҿзелгҽн мондый җир участогын арендалау шартнамҽсе ҽлеге
граждан яисҽ ҽлеге юридик зат белҽн РФ зак 46 статьясындагы 1 һҽм 2 пунктларында
каралган нигезлҽр буенча ҿзелмҽде;
Par4Par374) мондый җир участогын Арендалауның яңа шартнамҽсе тҿзелгҽн
вакытка ҽлеге статьяның 2 пунктындагы 1-30 пунктчаларында сатуларны ҥткҽрмичҽ
генҽ арендага алу шартнамҽсе тҿзелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ ҿчен каралган нигезлҽр
бар.
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2 нче номерлы кушымта
К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
янында________________________________________
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының
исеме (булса), яшҽҥ урыны, шҽхесне раслаучы
документ реквизитлары, ИНН)
_____________________________________
(юридик затлар ҿчен-атамасы, урнашу урыны,
оештыру-хокукый рҽвеше, ЕГРЮЛ, ОГРНДА дҽҥлҽт
теркҽве турында белешмҽлҽр)
_____________________________________________
________________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)

Гариза
ТР Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгында дҽҥлҽт хезмҽткҽрлҽрен
аттестациялҽҥ буенча комиссия утырышы булды.
Сорыйм сезне нигезендҽ ___________________________________________,
(РФ ЗК 39.6 ст.2 пунктында каралган нигез кҥрсҽтелҽ).
җир кишҽрлеген бирҥ___________ кв. м., кадастр номеры _____:___, рҿхсҽт ителгҽн
куллану тҿре белҽн ___________________, Җир категориясе_______________, адрес
буенча урнашкан: ___________ муниципаль район (шҽһҽр округы), торак
пункт_________________ урам________________ Д. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ сату
ҥткҽрмичҽ, арендага.
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
Физик затлар:
1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (гражданин ҿчен);
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче
исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
3) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир участогы тҿзергҽ һҽм чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Юридик затлар:
1) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче
исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
2) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзергҽ кирҽк булса һҽм җир кишҽрлеген тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси
үзенчәлекләрне бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль
хезмәт күрсәтү кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка
гамәлләр), муниципаль хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә
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торган орган тарафыннан алар нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул
исәптән автоматлаштырылган режимда эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук
мин вәкиле булып торган затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа күрсәтелгән муниципаль хезмәтнең сыйфатын бәяләү буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны
бирәм.

______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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3 нче номерлы кушымта
БОЕРЫК БОЕРЫК
«_____» ________________ 20___Казан шҽһҽре_____
Тр җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгында
аттестациялҽҥ буенча комиссия утырышы булды.

дҽҥлҽт

хезмҽткҽрлҽрен

Ст. нигезендҽ____________ РФ Җир кодексы, «кҥчемсез милеккҽ һҽм аның белҽн
алыш-бирешлҽргҽ хокукларны дҽҥлҽт теркҽве турында» Федераль закон, Апас
муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турындагы
Нигезлҽмҽ белҽн расланган Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турындагы нигезлҽмҽ_________________ Татарстан
Республикасы муниципаль районы Советы______ № ____, Апас муниципаль
районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы карар итте:
1. Бирҥ __________________________ җир кишҽрлеге___________ кв. м., рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿре белҽн___________________, Җир категориясе_______________,
Апас муниципаль районы, торак пункт адресы буенча урнашкан_________________
урам________________ Д. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ сату ҥткҽрмичҽ, арендага.
2. Кушымта итеп бирелҽ торган исемлектҽ кҥрсҽтелгҽн исемлекне расларга (1
нче кушымта)):
- җир кишҽрлегенең аренда тҥлҽве бҽясе (аренда тҥлҽве бҽясе 582 карар
нигезендҽ билгелҽнгҽн).
Палата рҽисе
Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре
Апас муниципаль районы
Зҽй муниципаль районы

______________________
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4 нче номерлы кушымта
Җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе Россия Федерациясе Җир кодексының 39.8
статьясы нигезлҽмҽлҽрен ҥз эченҽ алырга тиеш. Тҥбҽндҽге килешҥ ҥрнҽк булып тора
һҽм анда кҥрсҽтелгҽн кушымталарны ҥз эченҽ алмый
Килешҥ
җир кишҽрлеген арендалау
№ _____
_______________

«______» _______________20___шҽһҽр

Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе
________________________, расланган Нигезлҽмҽ нигезендҽ гамҽлдҽ булган, алга
таба «Арендатор» дип аталучы____________;_________________________, паспорт
___________№________________,
бирелгҽн
______________________________,
яшҽҥче: Россия Федерациясе, ___________________________________, алга таба
«Арендатор» дип аталучы, «яклар» дип аталучы, Апас муниципаль районының Мҿлкҽт
һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасының № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ «____»
___________20_______ шҽһҽр "Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеген арендага
бирҥ турында" тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге килешҥ тҿзеделҽр::
4. КИЛЕШҤ ПРЕДМЕТЫ
1.1.ТР Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы карамагындагы "Матди
тҽэмин итҥ идарҽсе" учреждениесе тарафыннан транспорт чараларын ягулык һҽм май
ягу буенча кышкы чордагы нормага кҥчерҥ эше тҿгҽллҽнде.:
1.1.1. Кадастр номеры: 16: 08:_______________:_______;
1.1.2. Урнашкан урыны: Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Апас
муниципаль районы, ___________________________ урам ____________ йорт______;
1.1.3. Гомуми мҽйдан: _____ (__________________) кв. м;
1.1.4. Максатчан билгелҽнеше (категория) - _________________________________;
1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: _________________________
1.2. Җир участогын арендалау срогы билгелҽнҽ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ ел. Җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру актында кҥрсҽтелгҽн датадан арендага
бирҥче тарафыннан ҽлеге шартнамҽнең мҽҗбҥри кушымтасы булып санала.
1.3. Сервитутларның (йҿклҽмҽлҽрнең) билгелҽнгҽн чиклҽре җир кишҽрлегенең
кадастр паспортында билгелҽнгҽн, ул ҽлеге шартнамҽнең аерылгысыз ҿлеше булып
тора.
1.4. Арендалаучы җир кишҽрлеге аренда бирҥче белми алмаган ҿченче затларның
хокуклары һҽм дҽгъвалары белҽн чиклҽнмҽгҽн һҽм рҿхсҽт ителгҽн куллану нигезендҽ
аны куллануда чиклҽнмҽгҽн дип гарантияли.
5. ТҤЛҼҤ ШАРТЛАРЫ ҺҼМ ИСҼП-ХИСАП ТҼРТИБЕ
2.1. Аренда тҥлҽвен исҽплҽҥ ҽлеге шартнамҽнең аерылгысыз ҿлеше булып
торучы шартнамҽгҽ Кушымтада китерелгҽн.
2.2.Җир кишҽрлеге ҿчен тҥлҽнергҽ тиешле Сумма тҽшкил итҽ: _______________
сум (_____________________________ сум.
2.3. Тҥлҽҥ сатып алучы тарафыннан исҽп-хисап счетына башкарыла: №
__________________ к ______________________ БИК _______________________, КПП
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________________, кабык __________________, инҽ _________________, алучысы-РФ
Федераль казначылыгының ТР буенча идарҽсе, Апас муниципаль районының Мҿлкҽт
һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы, ОКТМО _______________________
2.4. Аренда тҥлҽве арендатор тарафыннан квартал саен агымдагы кварталның
соңгы аеның 15 числосына кадҽр, физик затлар ҿчен - законнарда башкача
билгелҽнмҽгҽн булса, ай саен 10 числосыннан да соңга калмыйча, тулы кҥлҽмдҽ
кертелҽ.
2.5. Аренда тҥлҽве ҽлеге шартнамҽнең 1.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн датадан
исҽплҽнҽ.
3. ЯКЛАРНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ
3.1. Арендатор бурычлы:
3.1.1.
Кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне
дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы органда җир участогын арендалау кҥчешен
ҥз хисабына теркҽргҽ.
3.1.2.
Тҥлҽргҽ сумманы кҥрсҽтелгҽн п. 2. 2. 2.4. билгелҽнгҽн срокларда.
Килешҥ.
3.1.3.
Арендага бирҥчегҽ җир кишҽрлеген арендалау ҿчен тҥлҽҥ фактын
раслаучы тҥлҽҥ документларын 2.4 пунктында кҥрсҽтелгҽн тҥлҽҥ срогы килгҽннҽн соң
килҽсе кҿннҽн дҽ соңга калмыйча тапшырырга. Килешҥ.
3.1.4.
Җир кишҽрлеген ҽлеге шартнамҽнең 1.1.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн
рҿхсҽт ителгҽн куллану нигезендҽ генҽ файдаланырга.
3.1.5.
Җир кишҽрлеген саклау, шул исҽптҽн туфракны саклау, җир
кишҽрлеген деградациялҽҥ бара торган тискҽре (зарарлы) йогынтылардан саклау, җир
кишҽрлегенең пычрану һҽм чҥплҽнҥ нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча чаралар ҥткҽрҥ.
3.1.6.
Дҽҥлҽт контроле һҽм кҥзҽтчелеге органнарына аны карау ҿчен җир
кишҽрлегенҽ ирекле керҥ мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ.
3.1.7.
Участокта эксплуатация һҽм ремонт хезмҽтлҽре талҽплҽренҽ туры
китереп җир кишҽрлеген карап тоту, электр линиялҽрен, элемтҽ линиялҽрен (шул
исҽптҽн линия-кабель корылмалары), нефть ҥткҽргечлҽрне, газ ҥткҽргечлҽрне һҽм
башка труба ҥткҽргечлҽрне, коммуналь һҽм инженерлык челтҽрлҽрен, юлларны,
юлларны һ.б. ларны эксплуатациялҽҥ һҽм ремонтлау, аларга хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ
комачауламаска, җир кишҽрлегендҽ урнашкан гомуми файдаланудагы объектларны
тҥлҽҥсез һҽм тоткарлыксыз файдалануны тҽэмин итҽргҽ.
3.2. Арендалаучы бурычлы:
3.2.1. Килешҥнең барлык шартларын да тулы кҥлҽмдҽ ҥтҽргҽ.
3.2.2. Арендаторга тапшыру акты буенча җир кишҽрлеген яки аның килешҥ буенча
булмаганда тапшырырга.
3.2.3. Аренда тҥлҽвен кҥчерҥ ҿчен ҽлеге шартнамҽнең 11 пунктында кҥрсҽтелгҽн
реквизитларны ҥзгҽртҥ турында арендаторга хҽбҽр итҽргҽ.
3.2.4. Аренда тҥлҽвен яңадан исҽплҽргҽ һҽм ппда кҥрсҽтелгҽн очракларда
арендаторга бу хакта ҥз вакытында хҽбҽр итҽргҽ. 3.4, 3.6 ҽлеге Шартнамҽ.
3.2.5. Ҽгҽр килешҥ шартларына һҽм гамҽлдҽге законнарга каршы килмҽсҽ,
арендаторның хуҗалык эшчҽнлегенҽ тыкшынмаска.
3.2.6. Арендаторга ҽлеге килешҥнең вакытыннан алда ҿзелҥе турында аны
ҿзгҽнчегҽ кадҽр бер айдан да соңга калмыйча кисҽтергҽ кирҽк.
4. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ
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4.1. Килешҥ шартларын бозган ҿчен яклар Россия Федерациясенең гамҽлдҽге
законнары нигезендҽ җаваплы.
4.2. Яклар форс-мажор шартлары килгҽндҽ Килешҥне ҥтҽмҽгҽн ҿчен җавап
тотмыйлар. Форс-мажор хҽллҽре турында һҽр як кичекмҽстҽн язма рҽвештҽ ҽлеге
килешҥ буенча икенче якка хҽбҽр итҽргҽ тиеш.
5. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕ
5.1. Килешҥ яклар кул куйганнан соң ҥз кҿченҽ керҽ
5.2. Килешҥне ҿзҥ яклар килешҥе буенча, шулай ук 5.1 п.нигезендҽ мҿмкин.
килешҥ.
5.3. Ҽлеге килешҥ буенча барлык бҽхҽслҽр һҽм аңлашылмаучанлыклар яклар
тарафыннан суд белҽн килешҥгҽ ирешмҽгҽн очракта сҿйлҽшҥлҽр юлы белҽн хҽл
ителҽ.
5.4. Килешҥдҽ җайга салынмаган якларның мҿнҽсҽбҽтлҽре гамҽлдҽге законнар
белҽн җайга салына.
5.5. Килешҥ бер ҥк юридик кҿчкҽ ия булган ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде (сатучы, сатып
алучы һҽм теркҽҥче оешма ҿчен бер нҿсхҽ).
6. ЯКЛАРНЫҢ РЕКВИЗИТЛАРЫ
Сатучы:

Сатып алучы:

Адрес: 42____ _ _ Россия Федерациясе, Адрес:
Россия
Федерациясе,
Татарстан Республикасы, район,
_______________________________
Банк реквизитлары:
ТР буенча ФКИ, Апас муниципаль
районының
Мҿлкҽт
һҽм
җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
ИНҼ __________ КПП ____________
____________________________
Исҽп-хисап: _________________
БИК ______________
КБК ______________
8. ЯКЛАР ИМЗАЛАРЫ
Исеменнҽн
Арендачы
_____________

Исеменнҽн
Арендатор
________________

_____________

________________
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АКТ
җир кишҽрлеген кабул итҥ – тапшыру

№_______

«___»__________20___ шҽһҽр

Без, тҥбҽнрҽк язылучылар, Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе аша_____________________, нигезендҽ гамҽлдҽге
Нигезлҽмҽ, расланган ________________, алга таба Арендатор, бер яктан, дип
атала.___________________________, паспорт _____ № _______, бирелгҽн
___________________________, яшҽҥче: ______________________, алга таба
Арендатор, икенче яктан, тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге акт тҿзеделҽр:
1.1. Җир кишҽрлеген арендалау килешмҽсе нигезендҽ;«___» _____________
20___ г. № _ _ _ _ _ _ _ _ арендалаучы җир кишҽрлеген тҥбҽндҽге характеристикалар
белҽн кабул итҽ дип хҽбҽр итҽ:
1.1.1. Кадастр номеры: 16: 08:__________________:____;
1.1.2. Урнашкан урыны: Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Апас
муниципаль районы, ______________________________;
1.1.3. Гомуми мҽйдан: ________ (____________________________) кв. м;
1.1.4. Категория-җирлҽр ____________________;
1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: _________________________________.
2. Ҽлеге документ кабул ителҽ торган җир кишҽрлегенҽ карата сатып алучыдан
дҽгъвалар булмавын раслый.
Акт ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде, аларның һҽркайсы бер ҥк юридик кҿчкҽ ия.
Яклар имзалары һҽм матбугат:
Исеменнҽн
Арендатор
____________
____________

______________
______________

268
6 нчы номерлы кушымта
Мҿрҽҗҽгать итҥченең сатып алу хокукын раслаучы документлар исемлегеннҽн Ҿземтҽ
сату ҥткҽрмичҽ җир кишҽрлеге
(Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгы боерыгына кушымта
2015 елның 12 гыйнвары, № 1)
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

21 consultantplus://offline/ref=8C7BAE057D058969D0143AFE9975CBBE554DA9D3F Аренд Юридик зат
Россия
* Россия
. 710F99140A075CE0844D3931A5C47B9AD2F2ENҖир кодексының 39.6
ага
Федерация Федерация
статьясындагы 2 пунктының 1 пунктчасы
се
се
Президент Президент
ы Указы
ы Указы

269
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
яисҽ
яисҽ
кҥрсҽтмҽс кҥрсҽтмҽсе
е
нигезендҽ * Кҥчемсез
милек
билгелҽнҽ
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)

270
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

22 consultantplus://offline/ref=8C7BAE057D058969D0143AFE9975CBBE554DA9D3F Аренд Юридик зат Социаль* Россия
. 710F99140A075CE0844D3931A5C47B9AD2F2FNҖир кодексының 39.6
ага
мҽдҽни
Федерация
статьясындагы 2 пунктының 2 пунктчасы
объектлар
се
ны
Хҿкҥмҽте

271
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
урнаштыру
,
масштабл
ы
инвестици
он
проектлар
ны
тормышка
ашыру
ҿчен

Кҥрсҽтмҽсе
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)

272
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
билгелҽнгҽ
н җир
кишҽрлеге

23 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 3 пунктчасы
.

Аренд Юридик зат
ага

* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

Социаль* Россия
мҽдҽни
Федерация
һҽм
се
коммуналь субъектын

273
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
-кҿнкҥреш
объектлар
ын
урнаштыру
,
масштабл
ы
инвестици
он
проектлар
ны
тормышка

ың иң
югары
вазыйфаи
заты
кҥрсҽтмҽсе
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге

274
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ашыру
ҿчен
билгелҽнгҽ
н җир
кишҽрлеге

турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

275
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

24 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 4 пунктчасы
.

Аренд Юридик зат Халыкара
Килешҥ,
ага
йҿклҽмҽлҽ килешҥ яки
рне ҥтҽҥ
халыкара
ҿчен
йҿклҽмҽлҽ
билгелҽнгҽ рне ҥтҽҥне
н җир
кҥздҽ
кишҽрлеге
тоткан
башка
документ

25 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 4 пунктчасы
.

Аренд Юридик зат Электр,
*
ага
җылылык, Территориа
газ һҽм су
ль

276
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
белҽн
тҽэмин
итҥ, су
бҥлҥ,
элемтҽ,
нефть
ҥткҽргечлҽ
р,
федераль,
региональ
яки җирле
ҽһҽмияттҽ
ге

планлашты
ру
документын
нан ҿземтҽ
яки
объектны
тҿбҽк яки
җирле
ҽһҽмияттҽг
е
объектларг
а кертҥне
раслый

277
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
объектлар
ны
урнаштыру
ҿчен
билгелҽнгҽ
н җир
кишҽрлеге

торган
территория
не
планлашты
ру
документын
нан Ҿземтҽ
(электр,
җылылык,
газ һҽм су
белҽн
тҽэмин итҥ,
ташландык

278
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
суларны
агызу,
элемтҽ,
нефть
ҥткҽргечлҽ
р белҽн
тҽэмин итҥ
ҿчен
билгелҽнгҽ
н
объектларн
ы
урнаштыру

279
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
талҽп
ителми
торган),
тҿбҽк яки
җирле
ҽһҽмияттҽг
е
объектларг
а керми
торган
объектларн
ы
территориа

280
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ль
планлашты
ру
документын
нан ҿземтҽ
яки
территория
не
планлашты
ру
документла
рыннан
Ҿземтҽ)

281
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче

282
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

(Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 2016 елның 10 февралендҽге 55 номерлы, 2016 елның 12 октябрендҽге 651
номерлы боерыклары редакциясендҽ))
26 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 5 пунктчасы
.

Аренд Дҽҥлҽт яки
Дҽҥлҽт
ага
муниципал
яисҽ
ь милектҽ муниципал

Ҽлеге
карар
нигезендҽ

283
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

булган җир ь милектҽ
кишҽрлеген булган җир
арендалауч кишҽрлеге
ылар
ннҽн
тҿзелгҽн
җир
кишҽрлеге

сорала
торган җир
кишҽрлеге
барлыкка
килде, ул
2015 елның
1 мартына
кадҽр
кабул
ителде.
Җир
кишҽрлеген
арендалау

284
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
шартнамҽс
е, ҽгҽр
мондый
шартнамҽ
"кҥчемсез
мҿлкҽткҽ
хокукларны
һҽм аның
белҽн
алышбирешлҽрн
е дҽҥлҽт
теркҽвенҽ

285
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
алу
турында"
1997 елның
21
июлендҽге
122-ФЗ
номерлы
Федераль
закон ҥз
кҿченҽ
кергҽн
кҿнгҽ кадҽр
тҿзелгҽн

286
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
булса, <5>
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)

287
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

27 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 5 пунктчасы
.

Аренд
ТР Җир
Дҽҥлҽт
Территория
ага
һҽм мҿлкҽт
яисҽ
не
мҿнҽсҽбҽтл муниципал комплекслы
ҽре
ь милектҽ ҥзлҽштерҥ

288
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

министрлыг
ы
карамагынд
агы "Матди
тҽэмин итҥ
идарҽсе"
ДБУ
транспорт
бҥлеге
тарафынна
н транспорт
чараларын

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
булган,
территори
яне
комплексл
ы
ҥзлҽштерҥ
ҿчен
бирелгҽн
җир
кишҽрлеге
ннҽн
тҿзелгҽн

турында
килешҥ
* Расланган
планлашты
ру проекты
һҽм
территория
не межалау
проекты
* Кҥчемсез
милек

289
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

ягулык һҽм
җир
объекты
май ягу
кишҽрлеге, турында
буенча
аның
(сорала
кышкы
белҽн
торган җир
чордагы
мондый
кишҽрлеге
нормага
җир
турында)
кҥчерҥ эше кишҽрлеге ЕГРН дан
тҿгҽллҽнде
н
ҿземтҽ)
.
арендалау
шартнамҽс * Гариза
бирҥче
е тҿзелгҽн
булып
затка
торган

290
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

28 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 6 пунктчасы
.

Аренд Индивидуа
ага
ль торак
тҿзелеше
максатлар
ында
комплекслы
ҥзлҽштерҥ

Индивидуа Территория
ль торак
не
тҿзелеше комплекслы
максатлар ҥзлҽштерҥ
ында
турында
территори
килешҥ
яне
Мҿрҽҗҽгат

291
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

ҿчен җир комплексл ь итҥченең
кишҽрлеге
ы
коммерция
бирелгҽн ҥзлҽштерҥ
чел
гражданнар
ҿчен
булмаган
тҿзегҽн
коммерция оешмада
коммерция
чел
ҽгъзалыгын
чел
булмаган
раслаучы
булмаган
оешмага
Документ
оешма
бирелгҽн
Сорала
ҽгъзасы
җир
кишҽрлеге торган җир
кишҽрлеген
н бҥлҥ
гариза

292
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
нҽтиҗҽсен
дҽ
барлыкка
килгҽн
индивидуа
ль торак
тҿзелеше
ҿчен
билгелҽнгҽ
н җир
кишҽрлеге

бирҥчегҽ
бҥлҥ
турында
коммерция
чел
булмаган
оешма
ҽгъзаларын
ың гомуми
җыелышы
карары
* Расланган

293
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
планлашты
ру проекты
һҽм
территория
не межалау
проекты
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир

294
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

295
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

29 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 6 пунктчасы
.

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Аренд
ага

Шҽхси
торак
тҿзелеше
максатлар
ында
комплекслы
ҥзлҽштерҥ
ҿчен җир
кишҽрлеге
бирелгҽн
гражданнар
тарафынна

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
Индивидуа
ль торак
тҿзелеше
максатлар
ында
территори
яне
комплексл
ы
ҥзлҽштерҥ
ҿчен
коммерция

Территория
не
комплекслы
ҥзлҽштерҥ
турында
килешҥ
Җир
кишҽрлеге
алу
турында
коммерция
чел

296
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

н тҿзелгҽн
коммерция
ле
булмаган
оешма

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
чел
булмаган
оешмага
бирелгҽн
җир
кишҽрлеге
н бҥлҥ
нҽтиҗҽсен
дҽ
барлыкка
килгҽн

булмаган
оешма
органы
карары
* Расланган
планлашты
ру проекты
һҽм
территория
не межалау
проекты

297
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
индивидуа * Кҥчемсез
ль торак
милек
тҿзелеше
объекты
ҿчен
турында
билгелҽнгҽ
(сорала
н җир
торган җир
кишҽрлеге кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче

298
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

30 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 7 пунктчасы
.

Аренд Бакчачылы Бакчачылы ЕГРНда
ага
к,
к,
мондый
яшелчҽчел яшелчҽчел
хокук
ек, дача
ек, дача
теркҽлгҽн
хуҗалыгы хуҗалыгы очракларда
ҿчен җир
ҿчен
н тыш,

299
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

кишҽрлеге коммерция коммерцияг
бирелгҽн
чел
ҽ
гражданнар булмаган карамаган
тҿзегҽн
оешмага бакчачылы
коммерция бирелгҽн
к,
чел
җир
яшелчҽчел
булмаган кишҽрлеге
ек, дача
оешма
ннҽн
хуҗалыгы
ҽгъзасы
тҿзелгҽн оешмасына
бакчачылы
җир
к яки
кишҽрлеге
яшелчҽчел
бирҥ
ек ҿчен
турында

300
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
билгелҽнгҽ вҽкалҽтле
н җир
орган
кишҽрлеге
карары
Мҿрҽҗҽгат
ь итҥченең
коммерция
чел
булмаган
оешмада
ҽгъзалыгын
раслаучы
Документ

301
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
Җир
кишҽрлеген
гариза
бирҥчегҽ
бҥлҥ
турында
коммерция
чел
булмаган
оешма
органы
карары

302
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
*
Территория
не межалау
проекты
*
Коммерция
чел
булмаган
берлҽшмҽ
территория
сен
оештыру

303
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
һҽм тҿзҥ
проекты
(расланган
территория
не межалау
проекты
булмаган
очракта)
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында

304
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Граждан
ҽгъзасы
булган
коммерция
ле
булмаган

305
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
оешма
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

31 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 8 пунктчасы
.

Аренд
ага

Шҽхси
торак
тҿзелеше
максатлар
ында
территория
не
комплекслы

Гражданна
ЕГРНда
рның
мондый
бакчачылы
җир
к,
кишҽрлеген
яшелчҽчел
ҽ хокук
ек алып теркҽлмҽгҽ
бару ҿчен
н булса,
тҿзелгҽн мҿрҽҗҽгать

306
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

ҥзлҽштерҥ,
һҽм
итҥченең
бакчачылы
гомуми
соратып
к,
файдалану
алына
яшелчҽчел
дагы
торган җир
ек, дача
мҿлкҽткҽ кишҽрлеген
хуҗалыгы
караучы
ҽ хокукын
ҿчен җир коммерция раслаучы
кишҽрлеге
чел
(билгели)
бирелгҽн
булмаган Документла
гражданнар оешмага
р
тарафынна бирелгҽн
Җир
н тҿзелгҽн
җир
кишҽрлеге

307
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

коммерция кишҽрлеге
алу
чел
н бҥлҥ
турында
булмаган нҽтиҗҽсен коммерция
оешма
дҽ
чел
барлыкка
булмаган
килгҽн җир
оешма
кишҽрлеге
органы
ҽйлҽнештҽ
карары
чиклҽнгҽн
*
Территория
не межалау
проекты

308
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
*
Коммерция
чел
булмаган
берлҽшмҽ
территория
сен
оештыру
һҽм тҿзҥ
проекты
(расланган
территория
не межалау

309
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
проекты
булмаган
очракта)
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан

310
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

32 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 9 пунктчасы
.

Аренд
Бина,
Биналар,
ага
корылмала корылмала

ЕГРНда
гариза

311
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

р, аларда
р
бирҥченең
урыннар
урнашкан
бинага,
милекчесе
җир
корылмага
һҽм (яки) кишҽрлеге
хокукын
ҽлеге
раслаучы
кҥчемсез
(билгели)
милек
Документла
объектлар
р
ы хуҗалык
Ҽгҽр
алып бару
мондый
хокукында
җир
яисҽ Җир
кишҽрлеген

312
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

кодексыны
ң 39.20
статьясынд
а каралган
очракларда
оператив
идарҽ
хокукында
бирелгҽн
зат
оператив
идарҽ
хокукында

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ҽ хокук
ЕГРНда
теркҽлмҽгҽ
н булса
(җир
кишҽрлеген
ҽ тиешле
хокуклар
булганда)
мҿрҽҗҽгать
итҥченең
соралган
җир

313
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
кишҽрлеген
ҽ хокукын
раслаучы
(билгели
торган)
документла
р)
Мҿрҽҗҽгат
ь итҥче
(мҿрҽҗҽгат
ь итҥче),
талҽп

314
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ителҽ
торган җир
кишҽрлеген
дҽ
урнашкан
барлык
биналар,
корылмала
р исемлеге,
кадастр
(шартлы,
инвентарь)
номерлары

315
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
һҽм тиешле
хокукта
булган
биналарны
ң,
корылмала
рның
адреслы
ориентирла
рын
кҥрсҽтеп,
гариза
бирҥчегҽ

316
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
(мҿрҽҗҽгат
ь итҥчегҽ)
хҽбҽр итҽ
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан

317
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ҿземтҽ)
* Соралган
җир
кишҽрлеген
дҽ
урнашкан
кҥчемсез
милек
объекты
(бина һҽм
(яки)
корылма

318
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
турында
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

319
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
* Сорала
торган җир
кишҽрлеген
дҽ
урнашкан
кҥчемсез
милек
объекты
(бина,
корылма
турында,
бина
милекчесе

320
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
мҿрҽҗҽгать
иткҽн
очракта,
ЕГРН дан
ҿземтҽ)

33 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 10 пунктчасы, 2001 елның
. 25 октябрендҽге Федераль законның 3 статьясындагы 21 пункты P988№ 137ФЗ "Россия Федерациясе Җир кодексын гамҽлгҽ кертҥ турында" № 5.1.

Аренд
ага

Тҿзелеп
бетмҽгҽн
объект
милекчесе

Тҿзелеп
ЕГРНда
бетмҽгҽн
мондый
объект
тҿгҽллҽнмҽ
урнашкан
гҽн
җир
тҿзелеш
кишҽрлеге объектына
хокук

321
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
теркҽлмҽгҽ
н булса,
мҿрҽҗҽгать
итҥченең
тҿгҽллҽнмҽ
гҽн
тҿзелеш
объектына
хокукын
раслаучы
(билгели)
Документла
р

322
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
Ҽгҽр
мондый
җир
кишҽрлеген
ҽ хокук
ЕГРНда
теркҽлмҽгҽ
н булса
(җир
кишҽрлеген
ҽ тиешле
хокуклар
булганда)

323
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
мҿрҽҗҽгать
итҥченең
соралган
җир
кишҽрлеген
ҽ хокукын
раслаучы
(билгели
торган)
документла
р)
Мҿрҽҗҽгат

324
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ь итҥченең
(мҿрҽҗҽгат
ь итҥченең)
соратып
алына
торган җир
кишҽрлеген
дҽ
урнашкан
барлык
биналар,
корылмала
р, тҿзелеп

325
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
бетмҽгҽн
объектлар
исемлеген
ҥз эченҽ
алган,
кадастр
(шартлы,
инвентарь)
номерлары
н һҽм
биналар,
корылмала
р,

326
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
тҿгҽллҽнмҽ
гҽн
тҿзелеш
объектлар
ының
адреслы
ориентирла
рын
кҥрсҽтеп,
гариза
бирҥчегҽ
тиешле
хокукта

327
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
булган
барлык
биналар,
корылмала
р, тҿзелеп
бетмҽгҽн
объектлар
исемлеген
ҥз эченҽ
алган
хҽбҽре
* Кҥчемсез

328
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Сорала
торган җир
кишҽрлеген

329
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
дҽ
урнашкан
кҥчемсез
милек
объекты
(тҿзелеп
бетмҽгҽн
объект
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза

330
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

34 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 11 пунктчасы
.

Аренд
Җир
Даими
ЕГРНда
ага кишҽрлеген (сроксыз)
мондый
даими
файдалану
җир
(сроксыз) хокукында кишҽрлеген
файдалану
юридик
ҽ хокук

331
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

хокукында
затка
теркҽлмҽгҽ
файдалану
караган
н булса,
чы юридик
җир
мҿрҽҗҽгать
зат
кишҽрлеге итҥченең
соратып
алына
торган җир
кишҽрлеген
ҽ хокукын
раслаучы
(билгели)
Документла
р

332
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче

333
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

35 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 12 пунктчасы
.

Аренд
ага

Крестьян
(фермер)
хуҗалыгы
яисҽ
муниципал
ь милектҽ

Муниципал * Кҥчемсез
ь милектҽ
милек
булган һҽм объекты
муниципал турында
ь милектҽ
(сорала
булган җир торган җир

334
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

булган һҽм кишҽрлекл кишҽрлеге
муниципал
ҽре
турында)
ь милектҽге исҽбенҽ
ЕГРН дан
җир
бҥлеп
ҿземтҽ)
ҿлешлҽре бирелгҽн
* Гариза
исҽбенҽ
җир
бирҥче
бҥлеп
кишҽрлеге
булып
бирелгҽн
торган
җир
юридик
зат
кишҽрлеген
турында
нҽн
ЕГРЮЛдан
файдалану
Ҿземтҽ

335
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

чы авыл
хуҗалыгы
оешмасы

36 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 13 пунктчасы
.

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
* Гариза
бирҥче
булып
торучы
шҽхси
эшмҽкҽр
турында
ЕГРИПТАН
Ҿземтҽ

Аренд Тҿзелгҽн
Тҿзелгҽн
Тҿзелгҽн
ага
территория территори территория
не ҥстерҥ
я
не ҥстерҥ

336
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

турында
чиклҽренд
турында
шартнамҽ ҽ тҿзелгҽн
килешҥ
тҿзелгҽн
җир
зат
кишҽрлеге, * Кҥчемсез
милек
аңа карата
объекты
аны ҥстерҥ
турында
турында
(сорала
шартнамҽ
тҿзелгҽн торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)

337
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
* Расланган
планлашты
ру проекты
һҽм
территория
не межалау
проекты
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат

338
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

37 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 13.1 пунктчасы
.

Аренд
ага

Эконом
класслы
торак тҿзҥ
максатлар
ында
территория
не
ҥзлҽштерҥ
турында

Эконом
Эконом
класслы
класслы
торак тҿзҥ торак тҿзҥ
максатлар максатлар
ында
ында
территори территория
яне
не
ҥзлҽштерҥ ҥзлҽштерҥ
ҿчен
турында

339
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

шартнамҽ билгелҽнгҽ
килешҥ
тҿзелгҽн
н җир
юридик зат кишҽрлеге * Расланган
планлашты
ру проекты
һҽм
территория
не межалау
проекты
* Кҥчемсез
милек
объекты

340
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат

341
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

38 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 13.1 пунктчасы
.

Аренд
ага

Эконом
класслы
торак тҿзҥ
максатлар
ында
территория
не
комплекслы
ҥзлҽштерҥ

Эконом
Эконом
класслы
класслы
торак тҿзҥ торак тҿзҥ
максатлар максатлар
ында
ында
территори территория
яне
не
комплексл комплекслы
ы
ҥзлҽштерҥ

342
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

турында
ҥзлҽштерҥ
турында
шартнамҽ
ҿчен
килешҥ
тҿзелгҽн билгелҽнгҽ
* Расланган
юридик зат
н җир
кишҽрлеге планлашты
ру проекты
һҽм
территория
не межалау
проекты
* Кҥчемсез
милек

343
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган

344
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

38 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 13.2 һҽм 13.3 пунктчалары
.1.

Аренд Территория Территори Территория
ага
не
яне
не
комплекслы комплексл комплекслы
ҥстерҥ
ы ҥстерҥ
ҥстерҥ
турында
һҽм
турында
шартнамҽ коммуналь
килешҥ
тҿзелгҽн
,
* Расланган

345
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

юридик зат транспорт,
социаль
инфрастру
ктура
объектлар
ын тҿзҥ
ҿчен
билгелҽнгҽ
н җир
кишҽрлеге

планлашты
ру проекты
һҽм
территория
не межалау
проекты
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир

346
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

347
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

39 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 14 пунктчасы
.

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Аренд
Җир
ага
кишҽрлекл
ҽрен
беренче
чиратта яки
чираттан
тыш алу
хокукына
ия граждан

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
Җир
кишҽрлекл
ҽрен бирҥ
очраклары
федераль
закон яисҽ
Россия
Федерация
се
субъекты
законы
белҽн
билгелҽнҽ

Вҽкалҽтле
орган
тарафынна
н бирелгҽн
документ,
гражданны
ң җир
кишҽрлекл
ҽрен
беренче
чиратта
яисҽ
чираттан

348
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
тыш алу
хокукына
ия
гражданнар
категорияс
енҽ ия
булуын
раслый
торган
документ
* Кҥчемсез
милек

349
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)

40 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 15 пунктчасы
.

Аренд
ага

Торак
Шҽхси
пункт,
торак
бакчачылы тҿзелеше,
к, дача
торак

Ҽгҽр
мондый
карар
башка

350
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

хуҗалыгы
чиклҽрендҽ
шҽхси
торак
тҿзелеше,
шҽхси
ярдҽмче
хуҗалык
алып бару
ҿчен җир
кишҽрлеге
бирҥне
алдан

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
пункт,
бакчачылы
к, дача
хуҗалыгы
чиклҽренд
ҽ шҽхси
ярдҽмче
хуҗалык
алып бару
ҿчен
билгелҽнгҽ
н җир
кишҽрлеге

вҽкалҽтле
орган
тарафынна
н кабул
ителсҽ, җир
кишҽрлеге
бирҥне
алдан
килештерҥ
турында
карар
* Кҥчемсез

351
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

килештерҥ
турында
гариза
биргҽн
граждан

41 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 16 пунктчасы
.

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)

Аренд Дҽҥлҽт яки Гражданга Дҽҥлҽт яки
ага
муниципал
яисҽ
муниципал
ь
юридик
ь

352
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

ихтыяҗлар
затка
ихтыяҗлар
ҿчен
дҽҥлҽт
ҿчен җир
аренда
яисҽ
кишҽрлеген
хокукында муниципал
алу
бирелгҽн
ь
турында
җир
ихтыяҗлар килешҥ яки
кишҽрлеге
ҿчен
суд карары,
тартып
алына
аның
алынган
торган
нигезендҽ
граждан
аренда
җир
яисҽ
хокукында кишҽрлеге
юридик зат бирелгҽн дҽҥлҽт яки
җир
муниципал

353
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
кишҽрлеге
ь
урынына ихтыяҗлар
бирелҽ
ҿчен
торган җир
тартып
кишҽрлеге
алынган
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге

354
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

355
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

42 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 17 пунктчасы
.

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

Аренд
ага

Дини
оешма

Авыл
* Кҥчемсез
хуҗалыгы
милек
производс
объекты
твосын
турында
гамҽлгҽ
(сорала
ашыру
торган җир
ҿчен
кишҽрлеге
билгелҽнгҽ турында)
н җир
ЕГРН дан
кишҽрлеге
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче

356
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

43 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 17 пунктчасы
.

Аренд
ага

Казак
җҽмгыяте

Авыл
Россия
хуҗалыгы Федерация
җитештерҥ сендҽ казак
ен гамҽлгҽ җҽмгыятен
ашыру,
ең дҽҥлҽт
казак
казак

357
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
җҽмгыятьл җҽмгыятьл
ҽренең
ҽре
традицион реестрына
яшҽҥ
кертҥ
рҽвешен
турында
һҽм
таныклык
хуҗалык
* Кҥчемсез
итҥ
милек
рҽвешен
объекты
саклап
турында
калу һҽм
(сорала
ҥстерҥ
торган җир

358
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ҿчен
кишҽрлеге
билгелҽнгҽ турында)
н җир
ЕГРН дан
кишҽрлеге
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

359
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

(Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 2016 елның 12 октябрендҽге 651 номерлы боерыгы редакциясендҽ))
44 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 18 пунктчасы
.

Аренд Дҽҥлҽт яки Ҽйлҽнешт Мҿрҽҗҽгат
ага
муниципал
ҽ
ь итҥченең
ь милектҽ чиклҽнгҽн
җир
булган җир
җир
кишҽрлеген
кишҽрлеген кишҽрлеге сату-алу
, сатулар
ҥткҽрмичҽ
ҥткҽрмичҽ,
милеккҽ
милеккҽ
алу
алу
хокукын
хокукына
раслый
ия булган
торган

360
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

зат, шул
исҽптҽн
бушлай

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ҽлеге
исемлек
белҽн
каралган
Документ
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге

361
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

362
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

45 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 19 пунктчасы
.

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Аренд
Печҽн
ага
чабу, авыл
хуҗалыгы
хайваннар
ын кҿтеп
алу,
яшелчҽчел
ек алып
бару ҿчен
җир
участогы
яисҽ торак
пункт

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
Печҽн
* Кҥчемсез
чабу, авыл
милек
хуҗалыгы
объекты
хайваннар
турында
ын кҿтҥ,
(сорала
яшелчҽчел торган җир
ек алып
кишҽрлеге
бару ҿчен
турында)
билгелҽнгҽ ЕГРН дан
н җир
ҿземтҽ)
участогы
яисҽ
шҽхси

363
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

чиклҽрендҽ
урнашкан
җир
участогы
сораучы
граждан
шҽхси
ярдҽмче
хуҗалык
алып бару
ҿчен

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ярдҽмче
хуҗалык
алып бару
ҿчен
билгелҽнгҽ
н торак
пункт
чиклҽренд
ҽ
урнашкан
җир
участогы

364
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

46 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 20 пунктчасы
.

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

Аренд Җир асты Җир асты Җир асты
ага
байлыклар байлыклар байлыклар
ыннан
ыннан
ыннан
файдалану файдалану файдалану
чы
белҽн
га
бҽйле
лицензиядҽ
эшлҽрне н тау бҥлеп
башкару
бирҥ
ҿчен
чиклҽрен
кирҽкле
раслый
җир
торган
кишҽрлеге
(дҽҥлҽт
серен

365
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
тҽшкил
иткҽн
белешмҽлҽ
рдҽн тыш))
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)

366
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

47 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 21 пунктчасы

Аренд

Махсус

Махсус

Махсус

367
№
т/б

.

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

ага

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

икътисадый икътисады икътисадый
зона
й зона
зона
резиденты чиклҽренд резиденты
ҽ яки аның
буларак
янҽшҽсенд теркҽлҥне
ҽге
раслаучы
территори таныклык
ядҽ
урнашкан * Кҥчемсез
милек
җир
объекты
кишҽрлеге
турында
(сорала

368
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан

369
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
Ҿземтҽ

48 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 21 пунктчасы
.

Аренд
ага

Федераль
бюджет,
Россия
Федерация
се
субъекты
бюджеты,
җирле
бюджет,
махсус

Махсус
Махсус
икътисады икътисадый
й зона
зона белҽн
чиклҽренд идарҽ итҥ
ҽ яки аның турында
янҽшҽсенд
килешҥ
ҽге
территори * Кҥчемсез
милек
ядҽ
объекты
урнашкан
турында

370
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

икътисадый
җир
(сорала
зона
кишҽрлеге торган җир
чиклҽрендҽ
кишҽрлеге
һҽм аның
турында)
янҽшҽсенд
ЕГРН дан
ҽге
ҿземтҽ)
территория
* Гариза
дҽ
бирҥче
кҥчемсез
булып
милек
торган
объектлар
юридик
зат
ын
турында
финанслау

371
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

ның
бюджеттан
тыш
чыганаклар
ы һҽм
ҽлеге һҽм
элек
тҿзелгҽн
кҥчемсез
милек
объектлар
ы белҽн
идарҽ итҥ

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

372
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

функциялҽ
рен ҥтҽҥ
ҿчен җҽлеп
ителгҽн
идарҽче
компания
49 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 22 пунктчасы
.

Аренд
Россия
ага
Федерация
се
Хҿкҥмҽте
вҽкалҽтле
федераль

Махсус
Махсус
икътисады икътисадый
й зона
зона
чиклҽренд инфраструк
ҽ яки аның
турасын
янҽшҽсенд
ҥстерҥ

373
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

башкарма
хакимият
органы
белҽн
махсус
икътисадый
зона
инфраструк
турасын
ҥстерҥ
ҿлкҽсендҽ
хезмҽттҽш

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ҽге
территори
ядҽ
урнашкан
җир
кишҽрлеге,
ҽлеге зона
инфрастру
ктурасы
объектлар
ын тҿзҥ
ҿчен

ҿлкҽсендҽ
хезмҽттҽш
лек
турында
килешҥ
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге

374
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

лек
турында
килешҥ
тҿзелгҽн
зат

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
билгелҽнгҽ
н

турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

375
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

50 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 23 пунктчасы
.

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

Аренд Концессион Концессия
ага
килешҥ
килешҥенд
тҿзелгҽн ҽ каралган
зат
эшчҽнлекн
е гамҽлгҽ
ашыру
ҿчен
кирҽкле
җир
кишҽрлеге

Концессион
килешҥ
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)

376
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

51 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 23.1 пунктчасы
.

Аренд Коммерция Коммерци Коммерция
ага
чел
я
чел
файдалану файдалану файдалану
дагы
дагы
дагы

377
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

наемга
алынган
йортны
тҿзҥ һҽм
эксплуатац
иялҽҥ
максатлар
ында
территория
не
ҥзлҽштерҥ
турында

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
наемга
алынган
йортны
тҿзҥ һҽм
эксплуатац
иялҽҥ
максатлар
ында
территори
яне
ҥзлҽштерҥ
ҿчен

наемлы
йортны
тҿзҥ һҽм
эксплуатац
иялҽҥ
максатлар
ында
территория
не
ҥзлҽштерҥ
турында
килешҥ

378
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>

шартнамҽ билгелҽнгҽ * Расланган
тҿзегҽн зат
н җир
планлашты
кишҽрлеге ру проекты
һҽм
территория
не межалау
проекты
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала

379
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан

380
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
Ҿземтҽ

52 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 23.1 пунктчасы
.

Аренд Социаль
Социаль
Социаль
ага
файдалану файдалану файдалану
дагы
дагы
дагы
наемга
наемга
наемга
алынган
алынган
алынган
йортны
йортны
йортны
тҿзҥ һҽм
тҿзҥ һҽм
тҿзҥ һҽм
эксплуатац эксплуатац эксплуатац
иялҽҥ
иялҽҥ
иялҽҥ
максатлар максатлар максатлар
ында
ында
ында

381
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

территория
не
ҥзлҽштерҥ
турында
шартнамҽ
тҿзегҽн
юридик зат

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
территори
яне
ҥзлҽштерҥ
ҿчен
билгелҽнгҽ
н җир
кишҽрлеге

территория
не
ҥзлҽштерҥ
турында
шартнамҽ
* Расланган
планлашты
ру проекты
һҽм
территория
не межалау
проекты

382
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче

383
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

52 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 23.2 пунктчасы
.1

Аренд
Махсус
Махсус
Махсус
ага
инвестицио инвестици инвестицио
н контракт
он
н контракт
тҿзелгҽн контрактта
юридик зат каралган * Кҥчемсез
милек

384
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
эшчҽнлекн объекты
е
турында
тормышка
(сорала
ашыру
торган җир
ҿчен
кишҽрлеге
кирҽкле
турында)
җир
ЕГРН дан
кишҽрлеге
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган

385
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

53 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 24 пунктчасы
.

Аренд
ага

Аучылык
хуҗалыгы
килешҥе
тҿзелгҽн
зат

Аучылык
Аучылык
хуҗалыгы хуҗалыгы
ҿлкҽсендҽ
килешҥе
эшчҽнлек
тҿрлҽрен * Кҥчемсез
милек
гамҽлгҽ
объекты
ашыру
турында

386
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ҿчен
(сорала
кирҽкле
торган җир
җир
кишҽрлеге
кишҽрлеге турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында

387
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ
* Гариза
бирҥче
булып
торучы
шҽхси
эшмҽкҽр
турында
ЕГРИПТАН
Ҿземтҽ

388
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

54 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 25 пунктчасы
.

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Аренд Сусаклагыч
ага
ны һҽм
(яки)
гидротехни
к
корылманы
урнаштыру
ҿчен җир
кишҽрлеген
сораучы
зат

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
Сусаклагы * Кҥчемсез
чны һҽм
милек
(яки)
объекты
гидротехни турында
к
(сорала
корылман торган җир
ы
кишҽрлеге
урнаштыру турында)
ҿчен
ЕГРН дан
билгелҽнгҽ
ҿземтҽ)
н җир
* Гариза
кишҽрлеге
бирҥче

389
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ
* Гариза
бирҥче
булып
торучы
шҽхси
эшмҽкҽр

390
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
турында
ЕГРИПТАН
Ҿземтҽ

55 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 26 пунктчасы
.

Аренд
"Россия
"Россия
* Кҥчемсез
ага автомобиль автомобил
милек
юллары" ь юллары"
объекты
дҽҥлҽт
дҽҥлҽт
турында
компаниясе компанияс
(сорала
"
е
торган җир
эшчҽнлеге кишҽрлеге
н
турында)
тормышка ЕГРН дан

391
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ашыру
ҿземтҽ)
ҿчен
* Гариза
кирҽкле
бирҥче
җир
булып
кишҽрлеге
торган
автомобил
ь юлына юридик зат
турында
бҥлеп
бирелгҽн ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ
полоса
һҽм юл
буе
полосасы

392
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
чиклҽренд
ҽ
урнашкан

56 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 27 пунктчасы
.

Аренд
ага

Россия
Гомуми
* Кҥчемсез
тимер
кулланылы
милек
юллары
штагы
объекты
"ачык
тимер юл
турында
акционерл транспорт
(сорала
ык
ы
торган җир
җҽмгыяте" инфрастру кишҽрлеге
ктурасы
турында)
объектлар ЕГРН дан

393
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ын
ҿземтҽ)
урнаштыру
* Гариза
ҿчен
бирҥче
билгелҽнгҽ
булып
н "Россия
торган
тимер
юллары" юридик зат
турында
ачык
акционерл ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ
ык
җҽмгыяте
эшчҽнлеге
н

394
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
тормышка
ашыру
ҿчен
кирҽкле
җир
кишҽрлеге

57 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 28 пунктчасы
.

Аренд Территориа Территори Инвестиция
ага
ль ҥсеш
аль ҥсеш декларация
зонасы
зонасы
се, аның
резиденты чиклҽренд составында
территориа
ҽ җир
инвестицио
ль ҥсеш
кишҽрлеге н проект

395
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

зонасы
резидентла
ры
реестрына
кертелгҽн

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
тҽкъдим
ителде
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)

396
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

58 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 29 пунктчасы
.

Аренд
ага

Су
Су
* Су
биологик
биологик
биологик
ресурслары ресурслар ресурслары
н табу
ын
н

397
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

(тоту)
хокукына
ия зат

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
файдалану
га бирҥ
турындагы
карарда,
балык
промысел
ы участогы
бирҥ
турындагы
килешҥдҽ,
су
биологик
ресурслар

файдалану
га бирҥ
турында
карар яисҽ
балык
промыселы
участогы
бирҥ
турында
килешҥ, су
биологик
ресурслары
ннан

398
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ыннан
файдалану
килешҥенд
ҽ каралган
эшчҽнлекн
е
тормышка
ашыру
ҿчен
кирҽкле
җир
кишҽрлеге

файдалану
килешҥе
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)

399
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

59 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 30 пунктчасы
.

Аренд Атом-тҿш Атом-тҿш * Атом-тҿш
ага
җайланмал җайланма җайланмал
арын,
ларын,
арын,
радиация радиация радиация

400
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

чыганаклар
ын, атомтҿш
материалл
арын һҽм
радиоактив
матдҽлҽрн
е саклау
пунктларын
,
радиоактив
калдыкларн
ы саклау,

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
чыганакла
рын, атомтҿш
материалл
арын һҽм
радиоакти
в
матдҽлҽрн
е саклау
пунктлары
н,
радиоакти
в

чыганаклар
ын, атомтҿш
материалл
арын һҽм
радиоактив
матдҽлҽрн
е саклау
пунктларын
,
радиоактив
калдыкларн
ы саклау,

401
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

саклау
пунктларын
һҽм
радиоактив
калдыкларн
ы кҥмҥ
пунктларын
урнаштыру
ны гамҽлгҽ
ашыручы
юридик зат

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
калдыклар
ны саклау,
саклау
пунктлары
н һҽм
радиоакти
в
калдыклар
ны кҥмҥ
пунктлары
н
урнаштыру
ҿчен

саклау
пунктларын
һҽм
радиоактив
калдыкларн
ы кҥмҥ
пунктларын
тҿзҥ һҽм
аларны
урнаштыру
урыны
турында
Россия

402
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
билгелҽнгҽ Федерация
н җир
се
кишҽрлеге Хҿкҥмҽте
карары
* Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)

403
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

60 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 31 пунктчасы

Аренд

Авыл

Авыл

Абзац

404
№
т/б

.

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

ага

хуҗалыгы
производст
восын алып
бару ҿчен
билгелҽнгҽ
н җир
кишҽрлеген
арендалауч
ы граждан
яисҽ
юридик зат

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
хуҗалыгы
производс
твосын
алып бару
ҿчен
билгелҽнгҽ
н һҽм
аренда
килешҥе
нигезендҽ
файдалан
ыла торган

тҿшереп
калдырылд
ы. - Россия
Икътисады
й ҥсеш
министрлыг
ының 2016
елның 12
октябрендҽ
ге 651
номерлы
боерыгы

405
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
җир
* Кҥчемсез
кишҽрлеге
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче

406
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ
* Гариза
бирҥче
булып
торучы
шҽхси
эшмҽкҽр

407
№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
турында
ЕГРИПТАН
Ҿземтҽ

61 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 32 пунктчасы
.

Аренд
ТР Җир
ага
һҽм мҿлкҽт
мҿнҽсҽбҽтл
ҽре
министрлыг
ында
консолидац
иялҽгҽн
һҽм

Аренда
ЕГРНда
килешҥе
мондый
нигезендҽ
җир
файдалан кишҽрлеген
ыла торган
ҽ хокук
җир
теркҽлмҽгҽ
кишҽрлеге
н булса,
мҿрҽҗҽгать
итҥченең
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№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

республика
бюджетына
кергҽн җир
кишҽрлекл
ҽрен
арендалага
н ҿчен
кергҽн
табыш
нҽтиҗҽлҽре
ясалды.

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
соратып
алына
торган җир
кишҽрлеген
ҽ хокукын
раслаучы
(билгели)
Документла
р
* Кҥчемсез
милек
объекты
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№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
булып
торган
юридик зат
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№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ

61 Җир кодексының 39.6 статьясындагы 2 пунктының 33 пунктчасы
.1

Аренд Владивосто Владивост Владивосто
ага
к ирекле
окның
к ирекле
порты
ирекле
порты
резиденты
порты
резиденты
территори
буларак
ясендҽ
теркҽлҥне
урнашкан раслаучы
җир
таныклык
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№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
кишҽрлеге * Кҥчемсез
милек
объекты
турында
(сорала
торган җир
кишҽрлеге
турында)
ЕГРН дан
ҿземтҽ)
* Гариза
бирҥче
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№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
булып
торган
юридик зат
турында
ЕГРЮЛдан
Ҿземтҽ
* Гариза
бирҥче
булып
торучы
шҽхси
эшмҽкҽр
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№
т/б

Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеге бирҥ нигезе

Җир
кишҽр
леген
бушла
й яки
тҥлҽҥс
ез
бирҥ
гамҽлг
ҽ
ашыр
ыла
торган
хокук
тҿре

Гариза
бирҥче

Җир
P982Мҿрҽҗ
кишҽрлеге
ҽгать
итҥченең
сату
ҥткҽрмичҽ
җир
кишҽрлеген
алу
хокукын
раслаучы
һҽм җир
кишҽрлеген
ҽ хокуклар
алу
турында
гаризага
кушып
бирелҽ
торган
документла
р (<1>
турында
ЕГРИПТАН
Ҿземтҽ

<1> Документлар җир кишҽрлегенҽ хокук алу турында гариза кабул итҥче башкарма хакимият органының яки җирле
ҥзидарҽ органының вазыйфаи заты таныклаган тҿп нҿсхҽдҽ (кҥчермҽлҽрендҽ) тапшырыла (җибҽрелҽ).
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт Советы Рҽисе Ф.Х. Мҿхҽммҽтшинның Россия Федерациясе Конституциясе кҿне уңаеннан
котлавы
<3> " * " символы белҽн билгелҽнгҽн Документлар дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽре белҽн идарҽ
итҥгҽ вҽкалҽтле орган (алга таба - вҽкалҽтле орган) ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек аша соратып алына. Кҥчемсез
милек объекты (сорала торган җир участогы турында) турында ЕГРН дан ҿземтҽ җир кишҽрлегенҽ хокуклар алу турында
гаризага беркетелми һҽм соралган җир участогын тҿзергҽ кирҽк булган очракта, җир кишҽрлеге бирҥне алдан килештереп, җир
кишҽрлеге биргҽндҽ ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек аша вҽкалҽтле орган тарафыннан соратып алынмый. Ҽгҽр
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бинага, корылмага, тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзелеш объектына хокук федераль закон нигезендҽ, ҽлеге хокукны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу
мизгеленҽ карамастан, барлыкка килгҽн дип санала икҽн, соратып алына торган җир кишҽрлегендҽ урнашкан кҥчемсез милек
объекты (бина, корылма яки тҿзелеп бетмҽгҽн объект турында) турында ЕГРН дан ҿземтҽ җир кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турындагы гаризага кушылмый һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек аша соратып
алынмый.
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7 нче номерлы кушымта
муниципаль казна учреждениесе
рҽисенҽ
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм
җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
муниципаль казна учреждениесе
рҽисенҽ
Алдыннан:_____________________
_____
Гариза
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Язылган:_____________________________________________________________
____________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар: _____________________________________________
______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсе булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
кҽгазьдҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ почта аша почта җибҽрелгҽн адрес
буенча: _______________________________________________________________.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка
гамҽллҽр) ҥземнең ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның
ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
______________

_________________ ( ________________)
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(дата)
исеме)

(имза)

(фамилиясе, исеме, атасының

Казан шҽһҽре
(белешмҽ буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ
ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районы башкарма комитеты
Вазифа

Телефон

Палата рҽисе

8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Палата белгече

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Ranil.Idiyatullin@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ

Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район Башлыгы

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитетының 2020 елның 1
сентябрендҽге № 318 карарына 8
нче кушымта
Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген, җир кишҽрлегендҽ урнашкан биналар, корылмалар
милекчелҽренҽ милеккҽ яки арендага бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген, җир кишҽрлегендҽ урнашкан
биналарның, корылмаларның милекчелҽренҽ (алга таба-муниципаль хезмҽт) милеккҽ яки
арендага бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-мҿрҽҗҽгать
итҥче).
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1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.______.tatar.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының адресы:
http://www к apastovo.tatarstan.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст
мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен.
Татарстан
Республикасы
Дҽҥлҽт
теллҽрендҽге
мҽгълҥмат
пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5,
2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
http://www.______.tatar.ru2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми
сайтында (<url>) http://www к apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады
ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –кҽгазьдҽ
почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ:
30.11.1994 ел, № 51-ФЗ Россия Федерациясе Граждан кодексы (алга таба – РФ ГК)
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, №32, 3301 ст.);
Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, №136-ФЗ (алга таба – РФ ЗК)
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 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);
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Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының «гариза бирҥченең сату ҥткҽрмичҽ җир
кишҽрлеген алу хокукын раслый торган документлар исемлеген раслау турында " 12.01.2015
ел, №1 боерыгы (алга таба - №1 боерык) (хокукый мҽгълҥмат рҽсми интернет-порталы
http://www.pravo.gov.ru 28.02.2015-28.02.2015);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елның 762 № - лы боерыгы
«территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру
схемасын ҽзерлҽҥ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир
кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ талҽплҽрен раслау
турында " (алга таба – №762 боерык) (алга таба- № 762 боерык) (хокукый мҽгълҥматның
рҽсми интернет-порталы) (алга таба - № 762 боерык) http://www.pravo.gov.ru 2015 елның 18
февраленнҽн);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба-45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн расланган
нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган (алга
таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының) шҽһҽр
яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документка кертелгҽн мҽгълҥматларның (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе), алар
нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматларга туры килмҽҥгҽ
китергҽн хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата яки шуңа охшаган
хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп
атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт
атамасы
2.2. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ
башкарма-боеру органы
атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенең
тасвирламасы

2.4. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген
исҽпкҽ алып, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып
тору вакыты, ҽгҽр Россия
Федерациясе законнарында
каралган булса, Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документларны бирҥ
(җибҽрҥ) вакыты

Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге

Хезмҽтне яки талҽпне билгели
торган норматив акт

Муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген, җир РФ ЗК 39.20 ст.
кишҽрлегендҽ
урнашкан
биналар,
корылмалар
милекчелҽренҽ милеккҽ яки арендага бирҥ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Палата турында нигезлҽмҽ
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Җир кишҽрлеген милеккҽ яки арендага бирҥ турында
карар, Муниципаль милектҽ булган кҥчемсез милек
объекты(ами) булган җир кишҽрлеген сату-алу яки
арендалау шартнамҽсе, җир кишҽрлеген тапшыру акты;
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне кире кагу турында
карар
8
Гариза алынганнан соң 12 кҿн эчендҽ җир
кишҽрлеген милеккҽ яки арендага бирҥ турында Карар
кабул итҥ.
Кул куелган Шартнамҽне бирҥ, акча кҥчерҥ турында
белешмҽлҽр кергҽн кҿннҽн алып, бер кҿн эчендҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан акча кҥчерҥгҽ
тотылган вакыт муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытына
керми.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
каралмаган.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын
бергә кушудан чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
8
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2.5. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ
башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга
тиешле муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы
исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу
ысуллары, шул исҽптҽн
электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

2.6. Норматив хокукый актлар
нигезендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт
органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм башка
оешмалар карамагында
булган һҽм гариза бирҥче
тапшырырга хокуклы
документларның тулы
исемлеге, шулай ук аларны

гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла
1) гариза:
475 боерык
- документ формасында кҽгазьдҽ;
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ «электрон
имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ Федераль закон
талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон формада.;
2) Документлар (2 Нче Кушымта)
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза
бирҥче Башкарма комитетка шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар
гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь чыганакта тҥбҽндҽге
ысулларның
берсен
кулланып
тапшырылырга
(юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче
тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин
Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
475 боерык
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан
булган
(булган)
кҥчемсез
милек
объектларына
хокуклары турында Ҿземтҽ;
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп
характеристикалар һҽм кҥчемсез милек объектына
теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ;
3) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар.
Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны
алу
ысуллары
һҽм
тапшыру
тҽртибе
ҽлеге
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гариза бирҥчелҽр тарафыннан
алу, шул исҽптҽн электрон
формада алу ысуллары,
аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
документлар алар
карамагында булган дҽҥлҽт
органы, җирле ҥзидарҽ органы
яисҽ оешма
2.7. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тулы исемлеге

2.8. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне туктатып тору яки
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тулы исемлеге

Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган
югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп итҥ тыела.
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ
алган документларның гариза бирҥче тарафыннан
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигез була алмый
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽр:
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан
тапшырылуы;
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның
2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документлар
исемлегенҽ туры килмҽве;
3)
Гаризада
һҽм
гаризага
теркҽлҽ
торган
документларда ҽйтеп бетергесез тҿзҽтҥлҽр, аларның
эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди
җҽрҽхҽтлҽр булуы;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
каралмаган.
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
39.16 РФ ЗК
1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн җир
законнары
нигезендҽ
җир
кишҽрлеген
сатулар
ҥткҽрмичҽ генҽ алу хокукына ия булмаган зат
мҿрҽҗҽгать итте.;
2) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (сроксыз) файдалану,
тҥлҽҥсез файдалану, гомерлек мирас итеп алу яки
аренда хокукында бирелгҽн, җир кишҽрлеге бирҥ
турында гариза белҽн ҽлеге хокукларга ия булган
мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында
гариза РФ ЗК 39.10 статьясындагы 2 пунктының 10
пунктчасы нигезендҽ бирелгҽн очраклардан тыш;
3) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
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кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге, ҽгҽр җир кишҽрлеге гомуми
файдаланудагы мҿлкҽткҽ керҽ икҽн, ҽлеге коммерцияле
булмаган оешма ҽгъзасы гаризасы белҽн мҿрҽҗҽгать
итҥ очракларыннан тыш, гражданнар тарафыннан
бакчачылык, бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару яки
индивидуаль
торак
тҿзелеше
максатларында
территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен тҿзелгҽн
коммерциячел булмаган оешмага бирелгҽн.;
4) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада
гражданнар яисҽ юридик затларга караган бина,
корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан, моннан
тыш, җир кишҽрлегендҽ сервитут шартларында яки җир
кишҽрлегендҽ урнашкан корылма яисҽ РФ Законының
39.36 статьясындагы 3 пунктында каралган объект
урнаштырылган очраклардан тыш, һҽм бу җир
кишҽрлегеннҽн файдалануга комачауламый яисҽ җир
кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге бина,
корылмалар, алардагы биналар милекчесе мҿрҽҗҽгать
итте.;
5) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада дҽҥлҽт
яки муниципаль милектҽ булган бина, корылма, тҿзелеп
бетмҽгҽн объект урнашкан, моннан тыш, ҽгҽр корылма
(шул исҽптҽн тҿзелеше тҽмамланмаган корылма) җир
кишҽрлегендҽ сервитут шартларында урнашкан яисҽ
җир участогы бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге
биналарга, корылмаларга, аларда биналар, биналар,
тҿзелмҽлҽрне, ҽлеге тҿзелеп бетмҽгҽн объекттан тыш,
дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган бина, корылма,
тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан;
6) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынган яисҽ
ҽйлҽнештҽ чиклҽнгҽн булып тора һҽм аны бирҥ җир
кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн хокукта
рҿхсҽт ителми;
7) Җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
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мҿрҽҗҽгать итҥче җир кишҽрлеген милеккҽ, даими
(сроксыз) файдалануга яисҽ җир кишҽрлеген арендага
бирҥ турындагы гариза белҽн, җир кишҽрлеген
резервлау максатларында җир кишҽрлеге бирҥ
турындагы карарның гамҽлдҽ булу срогыннан артык
вакытка тҥлҽҥсез файдалануга бирҥ турындагы гариза
белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, дҽҥлҽт яисҽ
муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган җир булып
тора, моннан тыш, җир кишҽрлеген резервлау
максатларында җир кишҽрлеге бирҥ;
8) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ
урнашкан, башка зат белҽн тҿзелгҽн территорияне
ҥстерҥ
турында
килешҥ
тҿзелгҽн
территория
чиклҽрендҽ, ҽгҽр җир участогы бирҥ турында гариза
белҽн шул җир кишҽрлегендҽ урнашкан бина,
корылмалар, аларда биналар милекчесе, тҿзелеп
бетмҽгҽн объект милекчесе яисҽ мондый җир
кишҽрлегенҽ ия булучы мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан
тыш, яисҽ мондый җир кишҽрлеге хуҗасы мҿрҽҗҽгать
иткҽн очраклардан тыш;
9) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ
урнашкан, аңа карата тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ
турында шартнамҽ тҿзелгҽн башка зат белҽн килешҥ
тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн, яисҽ җир
участогы башка зат белҽн территорияне комплекслы
ҥзлҽштерҥ
турында
шартнамҽ
тҿзелгҽн
җир
кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн, мондый җир кишҽрлеге
федераль
ҽһҽмияттҽге
объектларны,
тҿбҽк
ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге
объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн очраклардан
тыш, һҽм мондый җир кишҽрлеген бирҥ турында гариза
белҽн кҥрсҽтелгҽн объектларны тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат;
10) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге җир кишҽрлегеннҽн тҿзелде,
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аңа карата территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ
турында шартнамҽ яисҽ тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ
турында шартнамҽ тҿзелгҽн һҽм территорияне
планлаштыру буенча расланган документ нигезендҽ
федераль
ҽһҽмияттҽге
объектларны,
тҿбҽк
ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге
объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн, моннан тыш,
җир кишҽрлеген арендага бирҥ турындагы гариза белҽн
ҽлеге затның ҽлеге объектларны тҿзҥ буенча
йҿклҽмҽсен кҥздҽ тоткан территорияне комплекслы
ҥзлҽштерҥ
турында
шартнамҽ
яисҽ
тҿзелгҽн
территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн зат
мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш, ;
11) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге аукцион предметы булып
тора, аны ҥткҽрҥ турында белдерҥ РФ ЗК 39.11
статьясындагы 19 пункты нигезендҽ урнаштырылган;
12) җир кишҽрлегенҽ карата, аны бирҥ турында
гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата, мондый
җир кишҽрлеге РФ ЗК 39.11 статьясындагы 4 пунктының
4 пунктчасы һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан, РФ ЗК
39.11 статьясындагы 8 пунктында каралган нигезлҽр
буенча, аны сату яисҽ арендага алу шартнамҽсе тҿзҥ
хокукына аукцион ҥткҽрҥ турында гариза керде.;
13) аны бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегенҽ карата РФ Законының 39.18 статьясындагы
1 пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ шҽхси торак
тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару,
бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару яки крестьян
(фермер) хуҗалыгы эшчҽнлеге алып бару ҿчен җир
кишҽрлеге бирҥ турында белдерҥ басылып чыкты һҽм
урнаштырылды;
14) җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану
мондый җир кишҽрлеген файдалану максатларына туры
килми, мондый җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн, территорияне планлаштыру проекты белҽн
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расланган объект урнаштыру очракларыннан тыш;
15) соратып алына торган җир кишҽрлеге Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ расланган оборона һҽм куркынычсызлык
ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар
ҿчен вакытлыча кулланылмый торган җир кишҽрлеклҽре
исемлегенҽ, ҽгҽр РФ ЗК 39.10 статьясындагы 2
пунктының 10 пунктчасы нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ
турында гариза бирелгҽн булса, Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽте
тарафыннан
билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ
кертелмҽгҽн;
16)
гражданнар
тарафыннан
бакчачылык,
бакчачылык алып бару ҿчен тҿзелгҽн коммерциячел
булмаган оешмага җир кишҽрлеге бирҥ турында
гаризада
кҥрсҽтелгҽн
җир
кишҽрлеге
мҽйданы
федераль закон нигезендҽ билгелҽнгҽн чик кҥлҽмнҽн
артып китҽ. ;
17) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада
кҥрсҽтелгҽн
җир
кишҽрлеге
территориаль
планлаштыруның расланган документлары һҽм (яки)
территорияне
планлаштыру
буенча
документлар
нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк
ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге
объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир
кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге объектлар
тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат мҿрҽҗҽгать итте;
18) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе дҽҥлҽт
программасы, Россия Федерациясе субъектының дҽҥлҽт
программасы нигезендҽ бина, корылмалар урнаштыру
ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турында
гариза белҽн ҽлеге биналар, корылмалар тҿзҥгҽ
вҽкалҽтле зат мҿрҽҗҽгать иткҽн.;
19) җир кишҽрлеген билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирҥ
рҿхсҽт ителми;
20) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
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2.9. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен алына торган

кишҽрлегенҽ карата рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре
билгелҽнмҽгҽн;
21) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ
кертелмҽгҽн;
22) җир кишҽрлегенҽ карата, аны бирҥ турында
гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата, аның
гамҽлдҽ булу срогы чыкмаган, һҽм җир кишҽрлеге бирҥ
турындагы гариза белҽн бу карарда кҥрсҽтелмҽгҽн
башка зат мҿрҽҗҽгать иткҽн, аны бирҥне алдан
килештерҥ турында Карар кабул ителде.;
23) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль
ихтыяҗлар ҿчен тартып алынды һҽм гаризада
кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ максаты мондый җир
кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен
алынган,
мондый
җир
кишҽрлегендҽ
урнашкан
кҥпфатирлы йортны авария хҽлендҽ һҽм сҥтелергҽ яки
реконструкциялҽнергҽ тиешле дип тануга бҽйле
рҽвештҽ дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен
алынган
җир
кишҽрлеклҽреннҽн
тыш,
алынган
максатларга туры килми.;
24) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлеге чиклҽре «кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт
кадастры турында " Федераль закон нигезендҽ
тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»;
25) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегенең мҽйданы аның җир участогының урнашу
схемасы, территорияне межалау проекты яисҽ урман
кишҽрлеклҽренең урнашу урыны, Чиклҽре, мҽйданы һҽм
башка санлы һҽм сыйфат характеристикалары турында
проект документларында кҥрсҽтелгҽн мҽйданнан артып
китҽ, алар нигезендҽ мондый җир участогы ун
проценттан артык тҿзелгҽн.
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ
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дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар
(документлар) турында
белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен
исҽплҽҥ методикасы турында
мҽгълҥматны да кертеп,
дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне
алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм
нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алганда чиратта кҿтҥнең
максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең
муниципаль хезмҽттҽн һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнаша торган оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
артмаска тиеш

Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
теркҽлҽ
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турындагы гаризасын, шул
исҽптҽн электрон формада,
теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтелҽ торган бҥлмҽлҽргҽ,
кҿтҥ залына, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру
урыннарына, аларны тутыру
ҥрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документлар
исемлеге булган мҽгълҥмат
стендларына, мондый хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм
рҽсмилҽштерҥгҽ, шул исҽптҽн
инвалидларны социаль яклау
турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ
кҥрсҽтелгҽн объектларга
инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать
итҥченең
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге
саны
һҽм
аларның

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система
һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар тутыру ҿчен
кирҽкле
җиһаз,
мҽгълҥмат
стендлары
белҽн
җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Инвалидларның
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ
(бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль,
текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат гариза
бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып
урнаштырыла

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек
санда булуы;
http://www.______.tatar.ruмҽгълҥмат стендларында,
мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
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дҽвамлылыгы,
муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы
турында
мҽгълҥмат
алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр
кулланып,
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул
исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле
ҥзидарҽ органының телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать
итҥче
телҽге
белҽн
(экстриториаль
принцип),
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле
ҥзҽклҽрендҽ
берничҽ дҽҥлҽт һҽм (яки)
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
комплекслы запрос)

ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы
мҽгълҥмат булу http://www к apastovo.tatarstan.ru "
Интернет» челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ
һҽм аларга документларны тапшырганда чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
http://www.______.tatar.ruМуниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан сайтта алынырга мҿмкин http://www к
apastovo.tatarstan.ru " дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең бердҽм порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
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2.16. Башка талҽплҽр, шул
исҽптҽн экстрориаль принцип
буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен
исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип
буенча бирелгҽн булса) һҽм
электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҥзенчҽлеклҽре

кҥрсҽтелми
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе
турында консультацияне Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе
яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ
хокуклы:
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм
сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
кулланыла. Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634 карарында каралган
очракларда гади электрон имза кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада тапшырылган гаризаларның ҥтҽлеше турында
мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның
вазыйфаи затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы,
федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы порталы аша
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар,
аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга һҽм
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гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны
ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга җибҽрҥ;
4) җир кишҽрлеген милеккҽ яки арендага бирҥ турында Карар кабул итҥ;
5) шартнамҽ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
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мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм палата
белгеченҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итҥ турында запросларны җибҽрҽ:
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан булган (булган) кҥчемсез милек
объектларына хокуклары турында Ҿземтҽ;
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп характеристикалар һҽм
кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ.
3) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турындагы гаризаны теркҽгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
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3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5 җир кишҽрлеген милеккҽ яки арендага бирҥ турында Карар кабул итҥ
3.5.1. Палата белгече кергҽн мҽгълҥматлар нигезендҽ:
җир кишҽрлеген милеккҽ яки арендага бирҥ буенча документлар яки муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат проекты ҽзерли (алга таба - баш тарту турында
хат);
җир кишҽрлеген милеккҽ яки арендага бирҥ буенча документлар яки баш тарту
турында хат проекты рҽсмилҽштерҽ
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын
гамҽлгҽ ашыра;
имза салудан баш тарту турындагы документларны яки хат проектын палата
җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ)
кул кую ҿчен җибҽрелгҽн документлар.
3.5.2. Палата җитҽкчесе (аларга вҽкалҽтле зат) карар проектын раслый, карарга кул
куя һҽм аны мҿһере белҽн раслый яки баш тарту турында хатны раслый һҽм имзалый.
Кул куелган документлар палата белгеченҽ җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура проектлар раслауга кергҽн кҿнне
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган карар яки баш тарту турында хат.
3.5.3. Палата Белгече:
баш тарту турында карар яки хат терки;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн
карар яки баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Палата җитҽкчесе тарафыннан
документларга кул куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.5.4. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) имзага язылган карар
яки баш тарту турында хат бирҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
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карарны бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн
кҿнендҽ;
хатны почта аша хат белҽн җибҽрҥ - 3.5.3 пунктында каралган процедура
тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ. ҽлеге Регламент,
Процедураларның нҽтиҗҽсе: җир участогы бирҥдҽн баш тарту турында бирелгҽн
карар яки хат.
3.6. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
3.6.1. Палата Белгече:
җир кишҽрлеген милеккҽ яки арендага бирҥ килешмҽсе проектын ҽзерли (алга
таба-килешҥ);
килешҥ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм имзалый;
палата рҽисе кул куйган килешҥне теркҽҥ журналында терки;
гариза бирҥчегҽ имзага килешҥ бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ карар
биргҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн шартнамҽ.
3.6.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче акчаны (килешҥдҽ кҥрсҽтелгҽн сумманы) килешҥдҽ
кҥрсҽтелгҽн исҽп-хисап счетына кҥчерҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар килешҥне теркҽгҽннҽн соң 10
кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кҥчерелгҽн акча.
3.6.3. Палата белгече акча кҥчерҥ турында мҽгълҥмат алгач, җир кишҽрлеген ҿч
нҿсхҽдҽ кабул итҥ - тапшыру акты тҿзи. Гариза бирҥчегҽ җир кишҽрлеген кул кую ҿчен
кабул итҥ - тапшыру актының 3 нҿсхҽсен бирҽ. Актка кул куйганнан соң, мҿрҽҗҽгать итҥче
гариза бирҥчегҽ җир кишҽрлеген сату-алу шартнамҽсенең 3 нҿсхҽсен, җир кишҽрлеген
кабул итҥ-тапшыру актының 3 нҿсхҽсен бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар 15 минут эчендҽ, чират
тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн шартнамҽ һҽм кабул итҥтапшыру акты.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (3 нче номерлы кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.7.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
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каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
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һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
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5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.______.tatar.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет" мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми сайтыннан
җибҽрелергҽ мҿмкин. http://www к apastovo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын булдыру http://uslugi.tatar.ru/
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталын булдыру
http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин каршындагы шҽхси кабул итҥ
мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
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һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы тҥбҽндҽге
процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны Формалаштыру һҽм
җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында консультация
алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана. Электрон
формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше Регламентында
каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн
элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
янында_________________________________________
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булса), яшҽҥ урыны, шҽхесне раслаучы документ
реквизитлары, ИНН)
___________________________________________
(юридик затлар ҿчен-атамасы, урнашу урыны,
оештыру-хокукый рҽвеше, ЕГРЮЛ, ОГРНДА дҽҥлҽт
теркҽве турында белешмҽлҽр)
_______________________________________________
________________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)
Гариза
сатып алу турында милек (арендага) җир участогы,
анда биналар, корылмалар, корылмалар урнашкан
Мин,
____________________________________________________________________________
______,
(Гариза бирҥченең исеме фамилиясе)

сезне гомуми мҽйданы буенча җир участогын милеккҽ (арендага) бирҥегезне
сорыйм.__________ кадастр номеры белҽн кв. м.________________________, Татарстан
Республикасы,
Апас
муниципаль
районы,
__________________________________________________________

(җир кишҽрлегенең һҽм кҥчемсез милек объектларының

урнашу урыны кҥрсҽтелҽ)

хокуклы
______________________________________________________________________
(даими (сроксыз) файдалану, гомерлеккҽ мирас итҥ яки файдалану)

белҽн
______________нигезендҽ
_____________________________________________________________
(таныклаучы (билгели) документның исеме, датасы, номеры, кем тарафыннан бирелгҽн)

анда урнашкан (ң) __________________________________, тиешле___
(кҥчемсез милек объекты кҥрсҽтелҽ)

_____________
__________________________________________________________________,

буенча

(хокук тҿре кҥрсҽтелҽ) (хокукны билгелҽҥче (таныклаучы) документның исеме, датасы, номеры, кем тарафыннан бирелгҽн)

ҿчен ______________________________, Россия Федерациясе Җир кодексы нигезендҽ.
(җир участогыннан файдалану тҿре кҥрсҽтелҽ)

Гаризага тҥбҽндҽге ялган документлар теркҽлҽ:
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1. Мҿрҽҗҽгать итҥченең (мҿрҽҗҽгать итҥченең) физик зат булуын раслаучы
документ кҥчермҽсе йҽ физик яки юридик зат вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документ
кҥчермҽсе.
2.* Физик затны индивидуаль эшкуар буларак дҽҥлҽт теркҽве турында таныклык
кҥчермҽсе (шҽхси эшмҽкҽрлҽр ҿчен), юридик затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турында
таныклык кҥчермҽсе (юридик затлар ҿчен) яисҽ юридик зат яисҽ индивидуаль эшкуар
турындагы дҽҥлҽт реестрларыннан җир кишҽрлегенҽ хокуклар алу турында гариза бирҥче
булып торучы индивидуаль эшкуар турында ҿземтҽ.
3. Физик яки юридик зат вҽкиленең хокукын (вҽкалҽтлҽрен) раслаучы документ
кҥчермҽсе, ҽгҽр гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать итҥче) вҽкиле мҿрҽҗҽгать
итҽ икҽн.
4.* Сатып алына торган җир кишҽрлегендҽ биналар, корылмалар, Корылмалар
булганда - сатып алына торган җир кишҽрлегендҽ урнашкан бинага, тҿзелешкҽ,
корылмага хокуклар турында Бердҽм кҥчемсез милек дҽҥлҽт реестрыннан (алга табаЕГРН) ҿземтҽ яки:
4.1.* ЕГРНда кҥрсҽтелгҽн Биналарга, корылмаларга, корылмаларга теркҽлгҽн
хокуклар турында соратып алына торган белешмҽлҽрнең булмавы турында хҽбҽрнамҽ;
4.2. ҽгҽр мондый бинага, корылмага, корылмага хокукны раслаучы (билгели торган)
документларның кҥчермҽлҽре, ҽгҽр Россия Федерациясе законнары нигезендҽ, ЕГРНда
теркҽлҥенҽ бҽйсез рҽвештҽ барлыкка килгҽн дип таныла.
5.* Җир кишҽрлегенҽ хокуклар турында ЕГРН дан ҿземтҽ яки:
5.1.* ЕГРНда кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар турында соратып
алына торган белешмҽлҽрнең булмавы турында хҽбҽрнамҽ;
5.2. җир кишҽрлегенҽ хокукны раслаучы (билгели торган) документларның
кҥчермҽлҽре, ҽгҽр Россия Федерациясе законнары нигезендҽ ҽлеге җир кишҽрлегенҽ
хокук ЕГРНда теркҽлҥенҽ бҽйсез рҽвештҽ барлыкка килгҽн дип таныла икҽн.
6.* Кҥчемсез милек объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары
турында ЕГРНнан ҿземтҽ, ҽгҽр бу җир кишҽрлегенҽ хокук алу турында гариза аңа
хокукларны яңадан рҽсмилҽштерҥ максатында бирелгҽн булса.
7. Җир кишҽрлеген, шул исҽптҽн махсус шартларда, даими (сроксыз) файдалануга,
тҥлҽҥсез вакытлыча файдалануга, җир законнары белҽн билгелҽнгҽн шартларда милеккҽ
яки арендага алу хокукын бирҽ торган документ кҥчермҽсе, ҽгҽр бу хҽл ҽлеге исемлекнең
1 - 6 пунктларында кҥрсҽтелгҽн документлардан килмҽсҽ.
8. Мҿрҽҗҽгать итҥченең (мҿрҽҗҽгать итҥченең) җир кишҽрлегендҽ урнашкан барлык
биналар, тҿзелмҽлҽр, корылмалар исемлеге, аларга карата хокуклар алу турында гариза
бирелгҽн, аларның кадастр (инвентарь) номерлары һҽм адреслы ориентирлары
кҥрсҽтелгҽн хҽбҽре.
______________________________________________________________________
пунктларда кҥрсҽтелгҽн документлар 2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 җир кишҽрлегенҽ хокуклар
алу ҿчен кирҽкле документлар исемлеге мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ җир кишҽрлегенҽ хокуклар
алу турында ҥтенеч бирҥче талҽп ителҽ алмый, шул ук вакытта мҿрҽҗҽгать итҥче аларны
җир кишҽрлегенҽ хокуклар алу турындагы гариза белҽн бергҽ тапшыра ала.
Запрос буенча Отсканированные документлар оригиналларын бирергҽ кушам.

(дата)

(имза)

(ФИО)
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2 нче номерлы кушымта
Исемлеге
хокук алу турындагы мҽсьҽлҽне карау ҿчен кирҽкле документлар
җир участогына
1. Мҿрҽҗҽгать итҥченең (мҿрҽҗҽгать итҥченең) физик зат булуын раслаучы документ
кҥчермҽсе йҽ физик яки юридик зат вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документ кҥчермҽсе.
2.* Физик затны индивидуаль эшкуар буларак дҽҥлҽт теркҽве турында таныклык
кҥчермҽсе (шҽхси эшмҽкҽрлҽр ҿчен), юридик затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турында
таныклык кҥчермҽсе (юридик затлар ҿчен) яисҽ юридик зат яисҽ индивидуаль эшкуар
турындагы дҽҥлҽт реестрларыннан җир кишҽрлегенҽ хокуклар алу турында гариза бирҥче
булып торучы индивидуаль эшкуар турында ҿземтҽ.
3. Физик яки юридик зат вҽкиленең хокукын (вҽкалҽтлҽрен) раслаучы документ
кҥчермҽсе, ҽгҽр гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать итҥче) вҽкиле мҿрҽҗҽгать
итҽ икҽн.
4.* Сатып алына торган җир кишҽрлегендҽ биналар, корылмалар, Корылмалар
булганда - сатып алына торган җир кишҽрлегендҽ урнашкан бинага, тҿзелешкҽ,
корылмага хокуклар турында Бердҽм кҥчемсез милек дҽҥлҽт реестрыннан (алга табаЕГРН) ҿземтҽ яки:
4.1.* ЕГРНда кҥрсҽтелгҽн Биналарга, корылмаларга, корылмаларга теркҽлгҽн
хокуклар турында соратып алына торган белешмҽлҽрнең булмавы турында хҽбҽрнамҽ;
consultantplus://offline/ref=476512D29AC0BF5AAC771ADDD1CE2BAB4420BC22508F9E
436A6FF7A1BF1CDCB27F2CE168BB7632B4z3tDG4.2. ҽгҽр мондый бинага, корылмага,
корылмага хокукны раслаучы (билгели торган) документларның кҥчермҽлҽре, ҽгҽр Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ, ЕГРНда теркҽлҥенҽ бҽйсез рҽвештҽ барлыкка килгҽн
дип таныла.
5.* Җир кишҽрлегенҽ хокуклар турында ЕГРН дан ҿземтҽ яки:
5.1.* ЕГРНда кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ теркҽлгҽн хокуклар турында соратып
алына торган белешмҽлҽрнең булмавы турында хҽбҽрнамҽ;
5.2. җир кишҽрлегенҽ хокукны раслаучы (билгели торган) документларның
кҥчермҽлҽре, ҽгҽр Россия Федерациясе законнары нигезендҽ ҽлеге җир кишҽрлегенҽ
хокук ЕГРНда теркҽлҥенҽ бҽйсез рҽвештҽ барлыкка килгҽн дип таныла икҽн.
6.* Кҥчемсез милек объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары
турында ЕГРНнан ҿземтҽ, ҽгҽр бу җир кишҽрлегенҽ хокук алу турында гариза аңа
хокукларны яңадан рҽсмилҽштерҥ максатында бирелгҽн булса.
7.
consultantplus://offline/ref=476512D29AC0BF5AAC771ADDD1CE2BAB4420BD2B5D8A9E436
A6FF7A1BF1CDCB27F2CE168BB7633B2z3t6Gconsultantplus://offline/ref=476512D29AC0BF5
AAC771ADDD1CE2BAB4422B72E5D899E436A6FF7A1BF1CDCB27F2CE168BB7632B6z3t6G
consultantplus://offline/ref=476512D29AC0BF5AAC771ADDD1CE2BAB4422B72E5D899E436A
6FF7A1BF1CDCB27F2CE168BB7632B5z3t7GҖир кишҽрлеген, шул исҽптҽн махсус
шартларда, даими (сроксыз) файдалануга, тҥлҽҥсез вакытлыча файдалануга, җир
законнары белҽн билгелҽнгҽн шартларда милеккҽ яки арендага алу хокукын бирҽ торган
документ кҥчермҽсе, ҽгҽр бу хҽл ҽлеге исемлекнең 1 - 6 пунктларында кҥрсҽтелгҽн
документлардан килмҽсҽ.
8. Мҿрҽҗҽгать итҥченең (мҿрҽҗҽгать итҥченең) җир кишҽрлегендҽ урнашкан барлык
биналар, тҿзелмҽлҽр, корылмалар исемлеге, аларга карата хокуклар алу турында гариза
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бирелгҽн, аларның кадастр (инвентарь) номерлары һҽм адреслы ориентирлары
кҥрсҽтелгҽн хҽбҽре.
______________________________________________________________________
пунктларда кҥрсҽтелгҽн документлар 2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 җир кишҽрлегенҽ хокуклар алу
ҿчен кирҽкле документлар исемлеге мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ җир кишҽрлегенҽ хокуклар алу
турында ҥтенеч бирҥче талҽп ителҽ алмый, шул ук вакытта мҿрҽҗҽгать итҥче аларны җир
кишҽрлегенҽ хокуклар алу турындагы гариза белҽн бергҽ тапшыра ала.
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3 нче номерлы кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы муниципаль
казна учреждениесе рҽисенҽ
Гариза
бирҥче:__________________________
_
Гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр) ҥземнең
ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка кагылышлы,
шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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(белешмҽ
буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ
ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районы башкарма комитеты
Вазифа
Палата рҽисе
Палата белгече

Телефон
8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru
Татарстан
Республикасы Апас
муниципаль
районы башкарма
комитетының
2020 елның 1 сентябрендҽге
№ 318
карарына
9 нче кушымта

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген аукцион формасында ҥткҽрелҽ торган сатуларда
арендага бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген аукцион (алга таба-муниципаль хезмҽт)
формасында ҥткҽрелҽ торган сатуларда арендага бирҥ буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар һҽм юридик затлар (алга табамҿрҽҗҽгать итҥче).
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1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.______.tatar.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының адресы:
http://www к apastovo.tatarstan.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст
мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен.
Татарстан
Республикасы
Дҽҥлҽт
теллҽрендҽге
мҽгълҥмат
пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5,
2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
http://www.______.tatar.ru2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми
сайтында (http:// www. apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады
ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –кҽгазьдҽ
почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ:
1994 елның 30 ноябрендҽге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.) (алга таба-ГК));
Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, № 136-ФЗ (Россия Федерациясе
законнары җыелышы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.) (алга таба-РФ ЗК);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел,
№210-ФЗ Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 02.08.2010, №31,
4179 ст.) (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон);
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«дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен сату яки мондый җир
кишҽрлеклҽрен арендалау шартнамҽлҽрен тҿзҥ хокукын оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында»
11.11.2002 ел, № 808 РФ Хҿкҥмҽте карары (алга таба - 808 карар) (РФ законнары җыелышы,
18.11.2002, №46, ст. 4587);
«дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен арендалау вакытында
аренда тҥлҽвен билгелҽҥнең тҿп принциплары һҽм аренда тҥлҽве кҥлҽмен билгелҽҥ
кагыйдҽлҽре турында, шулай ук Россия Федерациясе милкендҽге җирлҽр ҿчен аренда
тҥлҽве кертҥ тҽртибен, шартларын һҽм срокларын билгелҽҥ турында» 16.07.2009 ел, №582
РФ Хҿкҥмҽте карары (алга таба-582 карар) (27.07.2009, №30, 3821 ст.);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елның 762 № - лы боерыгы
«территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру
схемасын ҽзерлҽҥ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир
кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ талҽплҽрен раслау
турында " (алга таба – №762 боерык) (алга таба- № 762 боерык) (хокукый мҽгълҥматның
рҽсми интернет-порталы) (алга таба - № 762 боерык) http://www.pravo.gov.ru 2015 елның 18
февраленнҽн);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Республикасы, №155-156,
03.08.2004) (алга таба-45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы));
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн расланган
нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган (алга
таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының) шҽһҽр
яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документка кертелгҽн мҽгълҥматларның (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе), алар
нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматларга туры килмҽҥгҽ
китергҽн хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата яки шуңа охшаган
хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп
атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт
атамасы
2.2. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ
башкарма-боеру органы
атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенең
тасвирламасы

2.4. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген
исҽпкҽ алып, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып
тору вакыты, ҽгҽр Россия
Федерациясе законнарында
каралган булса, Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документларны бирҥ

Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге

Хезмҽтне яки талҽпне билгели
торган норматив акт

Муниципаль
милектҽге җир кишҽрлеген РФ ЗК 1 39.6 п.
аукцион рҽвешендҽ ҥткҽрелҽ торган сатуларда арендага
бирҥ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Палата турында нигезлҽмҽ
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
1. Аукцион ҥткҽрҥ турында боерык йҽ аукцион
ҥткҽрҥдҽн баш тарту турында боерык (№2 кушымта).
2) җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе (3 нче
кушымта).
3) җир кишҽрлеген кабул итҥ – тапшыру акты (№4
кушымта).
4) хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат
9
Гариза алынганнан соң 10 кҿн эчендҽ аукцион
ҥткҽрҥ турында Карар кабул итҥ.
Аукцион нҽтиҗҽлҽре турында протоколны рҽсми
сайтта ҽлеге беркетмҽгҽ кул куелганнан соң бер эш кҿне
эчендҽ урнаштыру.
ТР Апас муниципаль районының рҽсми сайтында
аукцион
нҽтиҗҽлҽре
турында
мҽгълҥмат
урнаштырылган кҿннҽн соң 10 кҿн узгач кул куелган
Шартнамҽне бирҥ.
Аукцион ҥткҽрҥ белҽн бҽйле кҿтҥ срогы муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытына керми.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору

пп.РФ ЗК 39.11 ст. 4 п.;
Палата турында нигезлҽмҽ

пп.РФ ЗК 39.11 ст. 4 п.
РФ ЗК 39-12 ст.16 п.
РФ ЗК 39-12 ст.20 п.

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын
бергә кушудан чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
9
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(җибҽрҥ) вакыты

2.5. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ
башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга
тиешле муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы
исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу
ысуллары, шул исҽптҽн
электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

каралмаган.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла
1) гариза:
РФ ЗК 4 39.11 п.;
- документ формасында кҽгазьдҽ;
Палата турында нигезлҽмҽ
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
«электрон имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ имзаланган
электрон формада.;
2) мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм гариза
бирҥченең вҽкиле тарафыннан бирелгҽн очракта,
мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле вҽкалҽтлҽрен раслаучы
документ кҥчермҽлҽре;
3) җирлҽрдҽн яисҽ җир кишҽрлегенең кадастр
планында җир кишҽрлегеннҽн файдалану кҥздҽ тотыла
торган чиклҽр схемасы, ҽгҽр җирлҽрне яки җир
кишҽрлегенең бер ҿлешен (кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт
кадастрын
алып
барганда
кулланыла
торган
координаталар системасын кулланып), территория
чиклҽренең координаталарын кҥрсҽтеп.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза
бирҥче Башкарма комитетка шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар
гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь чыганакта тҥбҽндҽге
ысулларның
берсен
кулланып
тапшырылырга
(юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
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почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче
тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин
2.6. Норматив хокукый актлар
Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
РФ Җир кодексы;
нигезендҽ муниципаль хезмҽт
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан Палата турында нигезлҽмҽ
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт
булган
(булган)
кҥчемсез
милек
объектларына
органнары, җирле ҥзидарҽ
хокуклары турында Ҿземтҽ;
органнары һҽм башка
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп
оешмалар карамагында
характеристикалар һҽм кҥчемсез милек объектына
булган һҽм гариза бирҥче
теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ.
тапшырырга хокуклы
Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны
документларның тулы
алу
ысуллары
һҽм
тапшыру
тҽртибе
ҽлеге
исемлеге, шулай ук аларны
Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
гариза бирҥчелҽр тарафыннан
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ
алу, шул исҽптҽн электрон
органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган
формада алу ысуллары,
югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп итҥ тыела.
аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган
документлар алар
документларның
гариза
бирҥче
тарафыннан
карамагында булган дҽҥлҽт
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
органы, җирле ҥзидарҽ органы тарту ҿчен нигез була алмый
яисҽ оешма
2.7. Муниципаль хезмҽт
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
нигезлҽр:
документларны кабул итҥдҽн
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тапшырылуы;
тулы исемлеге
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның
2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документлар
исемлегенҽ туры килмҽве;
3)
Гаризада
һҽм
гаризага
теркҽлҽ
торган
документларда ҽйтеп бетергесез тҿзҽтҥлҽр, аларның
эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди
җҽрҽхҽтлҽр булуы;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру
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2.8. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне туктатып тору яки
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тулы исемлеге

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
каралмаган.
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
РФ ЗК 39.11 ст.8 п.
1) җир кишҽрлеге чиклҽре «кҥчемсез милекнең
дҽҥлҽт кадастры турында " Федераль закон талҽплҽре
нигезендҽ тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»;
2) җир кишҽрлегенҽ, дҽҥлҽт милке чиклҽнмҽгҽн
җирлҽрдҽн яисҽ җир кишҽрлегеннҽн барлыкка килгҽн
очраклардан тыш, дҽҥлҽт яисҽ муниципаль милек
хокукы теркҽлмҽгҽн;
3) җир кишҽрлегенҽ карата Россия Федерациясе
законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, рҿхсҽт ителгҽн җир
кишҽрлегеннҽн файдалану рҿхсҽт ителгҽн очракта,
биналар, корылмалар тҿзҥ мҿмкинлеге каралмаган
очраклардан
тыш,
рҿхсҽт
ителгҽн
тҿзелеш,
реконструкциянең чик параметрлары билгелҽнмҽгҽн.;
4) җир кишҽрлегенҽ карата объектларны инженертехник тҽэмин итҥ челтҽрлҽренҽ тоташтыруның
(технологик тоташтыру) техник шартлары турында
белешмҽлҽр юк, җир кишҽрлеген рҿхсҽт ителгҽн
файдалану нигезендҽ биналар, корылмалар тҿзҥ
мҿмкинлеге каралмаган һҽм территорияне комплекслы
ҥзлҽштерҥ яки дача хуҗалыгын алып бару ҿчен җир
кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзҥ хокукына
аукцион ҥткҽрҥ очракларыннан тыш;
5) җир кишҽрлегенҽ карата рҿхсҽт ителгҽн җир
кишҽрлегеннҽн файдалану яисҽ рҿхсҽт ителгҽн
файдалану
аукцион
ҥткҽрҥ
турында
гаризада
кҥрсҽтелгҽн
җир
кишҽрлегеннҽн
файдалану
максатларына туры килми;
6) җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ
кертелмҽгҽн;
7) җир кишҽрлеге даими (сроксыз) файдалану,
тҥлҽҥсез файдалану, гомерлек мирас итеп алу яки
аренда хокукында бирелгҽн;
8) җир кишҽрлегендҽ, РФ ЗК 39.36 статьясындагы 3
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пунктында каралган һҽм аны урнаштыру рҿхсҽт ителгҽн
файдалану нигезендҽ мондый җир кишҽрлегеннҽн
файдалануга комачауламаган сервитут яки объект
шартларында корылманы (шул исҽптҽн тҿзелеше
тҽмамланмаган корылманы) урнаштыру очракларыннан
тыш, гражданнар яисҽ юридик затлар карамагындагы
бина, корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан.;
9) җир кишҽрлегендҽ дҽҥлҽт яки муниципаль
милектҽ булган бина, корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект
урнашкан, һҽм кҥрсҽтелгҽн биналарны, корылмаларны,
тҿзелеп бетмҽгҽн объектны арендага бирҥ яки сату яки
арендага бирҥ башка аукцион предметы булып тора
яисҽ ҽлеге бина, корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект бу
аукционда җир кишҽрлеге белҽн бер ҥк вакытта
сатылмый яисҽ арендага бирелми;
10) җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынды, федераль
закон нигезендҽ ҽйлҽнештҽн алынган җир участоклары
аренда шартнамҽсе предметы булырга мҿмкин булган
очраклардан тыш;
11) җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽ чиклҽнгҽн, җир
кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзҥ хокукына
аукцион ҥткҽрҥ очракларыннан тыш;
12) җир кишҽрлеге, җир кишҽрлеген резервлау
срогыннан артмаган срокка арендага алу шартнамҽсен
тҿзҥ хокукына аукцион уздыру очрагыннан тыш, дҽҥлҽт
яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган;
13) җир кишҽрлеге тҿзелгҽн территория чиклҽрендҽ
урнашкан, аңа карата аны ҥстерҥ турында шартнамҽ
тҿзелгҽн территория яисҽ аңа карата аны комплекслы
ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн территория
чиклҽрендҽ урнашкан;
14) җир кишҽрлеге территориаль планлаштыруның
расланган документлары һҽм (яки) территорияне
планлаштыру документлары нигезендҽ федераль
ҽһҽмияттҽге
объектларны,
тҿбҽк
ҽһҽмиятендҽге
объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны
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2.9. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен алына торган
дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар

урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн;
15) җир кишҽрлеге Россия Федерациясе дҽҥлҽт
программасы, Россия Федерациясе субъектының дҽҥлҽт
программасы яисҽ адреслы инвестицион программа
нигезендҽ бина яки корылманы урнаштыру ҿчен
билгелҽнгҽн;
16) җир кишҽрлегенҽ карата аны бирҥне алдан
килештерҥ турында Карар кабул ителде;
17) җир кишҽрлегенҽ карата, мондый җир участогын
бирҥне алдан килештерҥ яки аны бирҥдҽн баш тарту
турында Карар кабул ителгҽн очраклардан тыш, аны
бирҥне алдан килештерҥ турында гариза яисҽ җир
участогы бирҥ турында гариза керде;
18) җир кишҽрлеге гомуми файдаланудагы җир
кишҽрлеге булып тора яисҽ гомуми файдаланудагы
җирлҽр,
гомуми
кулланылыштагы
территория
чиклҽрендҽ урнашкан;
19) җир кишҽрлеге, мондый җир кишҽрлегендҽ
урнашкан, авария хҽлендҽ һҽм сҥтелергҽ яки
реконструкциялҽнергҽ тиешле кҥпфатирлы йортны тану
сҽбҽпле, дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен
алынган җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш, дҽҥлҽт яисҽ
муниципаль ихтыяҗлар ҿчен тартып алынды
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми
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(документлар) турында
белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен
исҽплҽҥ методикасы турында
мҽгълҥматны да кертеп,
дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне
алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм
нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алганда чиратта кҿтҥнең
максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең
муниципаль хезмҽттҽн һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнаша торган оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану
турындагы гаризасын, шул
исҽптҽн электрон формада,
теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтелҽ торган бҥлмҽлҽргҽ,
кҿтҥ залына, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру
урыннарына, аларны тутыру
ҥрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
артмаска тиеш

Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
теркҽлҽ

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система
һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар тутыру ҿчен
кирҽкле
җиһаз,
мҽгълҥмат
стендлары
белҽн
җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Инвалидларның
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ
(бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итҥ).
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ҿчен кирҽкле документлар
исемлеге булган мҽгълҥмат
стендларына, мондый хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм
рҽсмилҽштерҥгҽ, шул исҽптҽн
инвалидларны социаль яклау
турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ
кҥрсҽтелгҽн объектларга
инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать
итҥченең
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге
саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы
турында
мҽгълҥмат
алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр
кулланып,
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул
исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле
ҥзидарҽ органының телҽсҽ

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат гариза
бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып
урнаштырыла

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек
санда булуы;
http://www.______.tatar.ruмҽгълҥмат стендларында,
мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы
мҽгълҥмат булу http://www к apastovo.tatarstan.ru "
Интернет» челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ
һҽм аларга документларны тапшырганда чират булмау;
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кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать
итҥче
телҽге
белҽн
(экстриториаль
принцип),
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле
ҥзҽклҽрендҽ
берничҽ дҽҥлҽт һҽм (яки)
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
комплекслы запрос)

2.16. Башка талҽплҽр, шул
исҽптҽн экстрориаль принцип
буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен
исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип
буенча бирелгҽн булса) һҽм
электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
http://www.______.tatar.ruМуниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан сайтта алынырга мҿмкин http://www к
apastovo.tatarstan.ru " дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең бердҽм порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
кҥрсҽтелми
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе
турында консультацияне Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе
яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ
хокуклы:
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм
сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
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ҥзенчҽлеклҽре

б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
кулланыла. Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634 карарында каралган
очракларда гади электрон имза кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада тапшырылган гаризаларның ҥтҽлеше турында
мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның
вазыйфаи затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы,
федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы порталы аша
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар,
аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга һҽм
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны
ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр формалаштыру һҽм җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) аукцион ҥткҽрҥ;
6) шартнамҽ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
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электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм аңа гариза
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ
3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итҥ турында запросларны җибҽрҽ:
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан булган (булган) кҥчемсез милек
объектларына хокуклары турында Ҿземтҽ;
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп характеристикалар һҽм
кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза кергҽн кҿннҽн алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
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документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар органга яки оешмага, документ
һҽм мҽгълҥмат бирҽ торган оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн ҿч кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Палата белгече кергҽн документлар һҽм белешмҽлҽр нигезендҽ):
аукцион ҥткҽрҥ турында яки аукцион ҥткҽрҥдҽн баш тарту турында Карар кабул итҽ;
җир кишҽрлеге бирҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, боерык проектын яки хат
проектын ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн документ проектын рҽсмилҽштерҽ;
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын
гамҽлгҽ ашыра;
документ проектын палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) кул кую
ҿчен җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура, Документлар (белешмҽлҽр) кергҽн
вакыттан алып, бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ)
кул кую ҿчен җибҽрелгҽн документ проекты.
3.5.2. Палата җитҽкчесе (аларга вҽкалҽтле зат) документ проектын раслый,
боерыкларга кул куя һҽм палатаның мҿһере белҽн раслый яки баш тарту турында хат
имзалый. Кул куелган документ палата белгеченҽ җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура документ проекты раслауга кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган документ проекты.
3.5.3. Палата Белгече:
баш тарту турында боерык яки хат теркҽлҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн
кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документны теркҽҥ кҿнендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.5.4. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) кул кушырып язылган
кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында хат бирҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
карарны бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн
кҿнендҽ;
хатны почта аша хат белҽн җибҽрҥ - 3.5.3 пунктында каралган процедура
тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ. ҽлеге Регламентның 1 нче пункты.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: җир участогы бирҥдҽн баш тарту турында бирелгҽн
карар яки хат.
3.6. Аукцион ҥткҽрҥ
3.6.1. Палата белгече аукционны оештыручы турында боерык җибҽрҽ.

465
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар ҽлеге Регламентның 3.5.3
пунктында каралган процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: аукционны оештыручыга җибҽрелгҽн кҥрсҽтмҽ.
3.6.2. Аукционны оештыручы кҥрсҽтмҽ алып, аукцион ҥткҽрҥ турында хҽбҽрнамҽне
җирлек, шҽһҽр округы Уставының муниципаль хокукый актларын рҽсми бастырып чыгару
(халыкка җиткерҥ) ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, аукцион уздырылган кҿнгҽ кадҽр утыз
кҿннҽн дҽ ким булмаган җир кишҽрлеге урнашкан урын буенча бастырып чыгаруны
тҽэмин итҽ һҽм аукцион ҥткҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар аукционны оештыручы
регламенты белҽн билгелҽнгҽн срокта гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: аукцион ҥткҽрҥ турында хҽбҽрнамҽне бастырып
чыгару.
3.6.3. Аукционны оештыручы аукцион ҥткҽрҽ һҽм аның нҽтиҗҽлҽре буенча аукцион
нҽтиҗҽлҽре буенча ике нҿсхҽдҽ беркетмҽ тутыра. Бер нҿсхҽ аукцион җиңҥчегҽ бирелҽ.
Аукцион нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽ ТР Апас муниципаль районының рҽсми сайтында
урнаштырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
аукцион кҿнендҽ - җиңҥчегҽ беркетмҽ бирҥ;
http://www.______.tatar.ruберкетмҽ рҽсми сайтында урнаштыру http://www к
apastovo.tatarstan.ru -ҽлеге беркетмҽгҽ кул куелганнан соң бер эш кҿне эчендҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: сайтка беркетмҽ бирҥ һҽм урнаштыру.
3.7. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
3.7.1. Палата белгече аукцион нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽ алып, җир
кишҽрлеген арендалау килешҥе проектын ҽзерли һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн
документ проектын килештерҥ һҽм кул кую процедурасын гамҽлгҽ ашыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар аукцион нҽтиҗҽлҽре турында
рҽсми сайтта мҽгълҥмат урнаштырылган кҿннҽн соң ун кҿн узгач гамҽлгҽ ашырыла.
Килешҥ проектына кул куюга юнҽлдерелгҽн процедураларның нҽтиҗҽсе.
3.7.2. Палата җитҽкчесе килешҥ проектын имзалый һҽм теркҽҥ ҿчен палатага
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥгҽ җибҽрелгҽн килешҥгҽ кул куелды.
3.7.3. Палата белгече килешҥне терки, гариза бирҥчегҽ хҽбҽр итҽ һҽм имзаланган
Шартнамҽнең нҿсхҽлҽрен гариза бирҥчегҽ кул кую ҿчен җибҽрҽ (бирҽ).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура башкарыла:
килешҥ бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн кҿнендҽ;
килешҥне почта аша хат белҽн җибҽрҥ-ҽлеге Регламентның 3.7.2 пунктында
каралган процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ җибҽрелгҽн (бирелгҽн) шартнамҽ.
3.7.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче килешҥ нҿсхҽлҽрен имзалый һҽм палатага кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алынган кҿннҽн алып утыз
календарь кҿннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: палатага җибҽрелгҽн документ.
3.8. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.8.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (5 нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
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техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.8.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.8.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 яки 3.7
пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны
мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын
тартып алу белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша
(электрон почта аша) документны палатага техник хата булган документ оригиналын
тапшырганда алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
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чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
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6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.______.tatar.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет" мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми сайтыннан
җибҽрелергҽ мҿмкин. http://www к apastovo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын булдыру http://uslugi.tatar.ru/
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталын булдыру
http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин каршындагы шҽхси кабул итҥ
мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
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5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу
очракта 1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ
Хҿкҥмҽтенең 27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль
башкарма хакимият органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары,
Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары арасында ҥзара хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ
законнары җыелышы, 03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ
законнары җыелышы, 03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн
комплекслы ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны
Формалаштыру һҽм җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр
итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында
консультация алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон
почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана.
Электрон формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
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6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше
Регламентында каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада
кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
алдыннан______________________________________
__
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының
исеме (булса), яшҽҥ урыны, шҽхесне раслаучы
документ реквизитлары, ИНН)
_____________________________________
(юридик затлар ҿчен-атамасы, урнашу урыны,
оештыру-хокукый рҽвеше, ЕГРЮЛ, ОГРНДА дҽҥлҽт
теркҽве турында белешмҽлҽр)
_____________________________________________
________________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)
Гариза
аукцион ҥткҽрҥ юлы белҽн арендага бирҥ ҿчен җир кишҽрлеге тҿзҥ турында
Җир
участогы
булдыруыгызны
сорыйм________________________________________ һҽм бирергҽ, аны арендага юлы
белҽн
(җир кишҽрлегеннҽн файдалану максаты кҥрсҽтелҽ)
аукцион ҥткҽрҥ.
Җир кишҽрлеге___________ кв. м., кадастр номеры ____________:__, рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿре белҽн ___________________, Җир категориясе_______________,
адрес буенча урнашкан: ___________ муниципаль район (шҽһҽр округы), торак
пункт_________________ урам________________ Д. _____ _ _ _ _
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
Физик затлар:
1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (гражданин ҿчен);
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
3) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир участогы тҿзергҽ һҽм чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Юридик затлар:
1) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
2) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзергҽ кирҽк булса һҽм җир кишҽрлеген тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси
үзенчәлекләрне бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль
хезмәт күрсәтү кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка
гамәлләр), муниципаль хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә
торган орган тарафыннан алар нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул
исәптән автоматлаштырылган режимда эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук
мин вәкиле булып торган затның ризалыгын раслыйм.
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Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа күрсәтелгән муниципаль хезмәтнең сыйфатын бәяләү буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны
бирәм.

______________
(дата)
атасының исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе,
исеме,
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2 нче номерлы кушымта
БОЕРЫК БОЕРЫК
«_____» ________________ 20___Казан шҽһҽре_____
Аукцион ҥткҽрҥ турында
килешҥ тҿзҥ хокукына
җир кишҽрлеген арендалау
Ст. нигезендҽ____________ дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир
кишҽрлеклҽрен сату яки аренда шартнамҽлҽрен тҿзҥ хокукын оештыру һҽм ҥткҽрҥ
турында «11.11.2002 ел, № 808 РФ Хҿкҥмҽте Карары, Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Советы карары белҽн расланган Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турындагы Нигезлҽмҽ, Апас муниципаль
районының Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турындагы нигезлҽмҽгҽ
ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында______ № ____, Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм
җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы карар итте:
1. ТР Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы хезмҽткҽрлҽре "Урман
утырту кҿне" табигатьне саклау акциясе кысаларында ҥткҽрелгҽн чарада катнашты
___________ кв. м., рҿхсҽт ителгҽн куллану тҿре белҽн___________________, Җир
категориясе_______________, Апас муниципаль районы, торак пункт адресы буенча
урнашкан_________________ урам________________ Д. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________
2. Кушымта итеп бирелҽ торган исемлектҽ кҥрсҽтелгҽн исемлекне расларга (1
нче кушымта)):
- җир участогының аренда тҥлҽвенең башлангыч бҽясе (аренда тҥлҽве 582 карар
нигезендҽ билгелҽнгҽн).
Палата рҽисе
Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре
Апас муниципаль районы
Зҽй муниципаль районы

______________________
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3 нче номерлы кушымта
Җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе Россия Федерациясе Җир кодексының 39.8
статьясы нигезлҽмҽлҽрен ҥз эченҽ алырга тиеш. Тҥбҽндҽге килешҥ ҥрнҽк булып тора
һҽм анда кҥрсҽтелгҽн кушымталарны ҥз эченҽ алмый
Килешҥ
җир кишҽрлеген арендалау
№ _____
_______________

«______» _______________20___шҽһҽр

Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе
________________________, расланган Нигезлҽмҽ нигезендҽ гамҽлдҽ булган, алга
таба «Арендатор» дип аталучы____________;_________________________, паспорт
___________№________________,
бирелгҽн
______________________________,
яшҽҥче: Россия Федерациясе, ___________________________________, алга таба
«Арендатор» дип аталучы, «яклар» дип аталучы, Апас муниципаль районының Мҿлкҽт
һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасының № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ «____»
___________20_______ шҽһҽр "Сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ җир кишҽрлеген арендага бирҥ
турында" тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге килешҥ тҿзеделҽр::
6. КИЛЕШҤ ПРЕДМЕТЫ
1.1.ТР Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы карамагындагы "Матди
тҽэмин итҥ идарҽсе" учреждениесе тарафыннан транспорт чараларын ягулык һҽм май
ягу буенча кышкы чордагы нормага кҥчерҥ эше тҿгҽллҽнде.:
1.1.1. Кадастр номеры: 16: 08:_______________:_______;
1.1.2. Урнашкан урыны: Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Апас
муниципаль районы, ___________________________ урам ____________ йорт______;
1.1.3. Гомуми мҽйдан: _____ (__________________) кв. м;
1.1.4. Максатчан билгелҽнеше (категория) - _________________________________;
1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: _________________________
1.2. Җир участогын арендалау срогы билгелҽнҽ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ ел. Җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру актында кҥрсҽтелгҽн датадан арендага
бирҥче тарафыннан ҽлеге шартнамҽнең мҽҗбҥри кушымтасы булып санала.
1.3. Сервитутларның (йҿклҽмҽлҽрнең) билгелҽнгҽн чиклҽре җир кишҽрлегенең
кадастр паспортында билгелҽнгҽн, ул ҽлеге шартнамҽнең аерылгысыз ҿлеше булып
тора.
1.4. Арендалаучы җир кишҽрлеге аренда бирҥче белми алмаган ҿченче затларның
хокуклары һҽм дҽгъвалары белҽн чиклҽнмҽгҽн һҽм рҿхсҽт ителгҽн куллану нигезендҽ
аны куллануда чиклҽнмҽгҽн дип гарантияли.
7. ТҤЛҼҤ ШАРТЛАРЫ ҺҼМ ИСҼП-ХИСАП ТҼРТИБЕ
2.1. Аренда тҥлҽвен исҽплҽҥ ҽлеге шартнамҽнең аерылгысыз ҿлеше булып
торучы шартнамҽгҽ Кушымтада китерелгҽн.
2.2.Җир кишҽрлеге ҿчен тҥлҽнергҽ тиешле Сумма тҽшкил итҽ: _______________
сум (_____________________________ сум.
2.3. Тҥлҽҥ сатып алучы тарафыннан исҽп-хисап счетына башкарыла: №
__________________ к ______________________ БИК _______________________, КПП
________________, кабык __________________, инҽ _________________, получатель -
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РФ Федераль казначылыгының ТР буенча идарҽсе, Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы, ОКАТО _______________________
2.4. Аренда тҥлҽве арендатор тарафыннан квартал саен агымдагы кварталның
соңгы аеның 15 числосына кадҽр, физик затлар ҿчен - законнарда башкача
билгелҽнмҽгҽн булса, ай саен 10 числосыннан да соңга калмыйча, тулы кҥлҽмдҽ
кертелҽ.
2.5. Аренда тҥлҽве ҽлеге шартнамҽнең 1.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн датадан
исҽплҽнҽ.
3. ЯКЛАРНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ
3.1. Арендатор бурычлы:
3.1.8.
Кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне
дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы органда җир участогын арендалау кҥчешен
ҥз хисабына теркҽргҽ.
3.1.9.
Тҥлҽргҽ сумманы кҥрсҽтелгҽн п. 2. 2. 2.4. билгелҽнгҽн срокларда.
Килешҥ.
3.1.10.
Арендага бирҥчегҽ җир кишҽрлеген арендалау ҿчен тҥлҽҥ фактын
раслаучы тҥлҽҥ документларын 2.4 пунктында кҥрсҽтелгҽн тҥлҽҥ срогы килгҽннҽн соң
килҽсе кҿннҽн дҽ соңга калмыйча тапшырырга. Килешҥ.
3.1.11.
Җир кишҽрлеген ҽлеге шартнамҽнең 1.1.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн
рҿхсҽт ителгҽн куллану нигезендҽ генҽ файдаланырга.
3.1.12.
Җир кишҽрлеген саклау, шул исҽптҽн туфракны саклау, җир
кишҽрлеген деградациялҽҥ бара торган тискҽре (зарарлы) йогынтылардан саклау, җир
кишҽрлегенең пычрану һҽм чҥплҽнҥ нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча чаралар ҥткҽрҥ.
3.1.13.
Дҽҥлҽт контроле һҽм кҥзҽтчелеге органнарына аны карау ҿчен җир
кишҽрлегенҽ ирекле керҥ мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ.
3.1.14.
Участокта эксплуатация һҽм ремонт хезмҽтлҽре талҽплҽренҽ туры
китереп җир кишҽрлеген карап тоту, электр линиялҽрен, элемтҽ линиялҽрен (шул
исҽптҽн линия-кабель корылмалары), нефть ҥткҽргечлҽрне, газ ҥткҽргечлҽрне һҽм
башка труба ҥткҽргечлҽрне, коммуналь һҽм инженерлык челтҽрлҽрен, юлларны,
юлларны һ.б. ларны эксплуатациялҽҥ һҽм ремонтлау, аларга хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ
комачауламаска, җир кишҽрлегендҽ урнашкан гомуми файдаланудагы объектларны
тҥлҽҥсез һҽм тоткарлыксыз файдалануны тҽэмин итҽргҽ.
3.2. Арендалаучы бурычлы:
3.2.1. Килешҥнең барлык шартларын да тулы кҥлҽмдҽ ҥтҽргҽ.
3.2.2. Арендаторга тапшыру акты буенча җир кишҽрлеген яки аның килешҥ буенча
булмаганда тапшырырга.
3.2.3. Аренда тҥлҽвен кҥчерҥ ҿчен ҽлеге шартнамҽнең 11 пунктында кҥрсҽтелгҽн
реквизитларны ҥзгҽртҥ турында арендаторга хҽбҽр итҽргҽ.
3.2.4. Аренда тҥлҽвен яңадан исҽплҽргҽ һҽм ппда кҥрсҽтелгҽн очракларда
арендаторга бу хакта ҥз вакытында хҽбҽр итҽргҽ. 3.4, 3.6 ҽлеге Шартнамҽ.
3.2.5. Ҽгҽр килешҥ шартларына һҽм гамҽлдҽге законнарга каршы килмҽсҽ,
арендаторның хуҗалык эшчҽнлегенҽ тыкшынмаска.
3.2.6. Арендаторга ҽлеге килешҥнең вакытыннан алда ҿзелҥе турында аны
ҿзгҽнчегҽ кадҽр бер айдан да соңга калмыйча кисҽтергҽ кирҽк.
4. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ
4.1. Килешҥ шартларын бозган ҿчен яклар Россия Федерациясенең гамҽлдҽге
законнары нигезендҽ җаваплы.
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4.2. Яклар форс-мажор шартлары килгҽндҽ Килешҥне ҥтҽмҽгҽн ҿчен җавап
тотмыйлар. Форс-мажор хҽллҽре турында һҽр як кичекмҽстҽн язма рҽвештҽ ҽлеге
килешҥ буенча икенче якка хҽбҽр итҽргҽ тиеш.
5. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕ
5.1. Килешҥ яклар кул куйганнан соң ҥз кҿченҽ керҽ
5.2. Килешҥне ҿзҥ яклар килешҥе буенча, шулай ук 5.1 п.нигезендҽ мҿмкин.
килешҥ.
5.3. Ҽлеге килешҥ буенча барлык бҽхҽслҽр һҽм аңлашылмаучанлыклар яклар
тарафыннан суд белҽн килешҥгҽ ирешмҽгҽн очракта сҿйлҽшҥлҽр юлы белҽн хҽл
ителҽ.
5.4. Килешҥдҽ җайга салынмаган якларның мҿнҽсҽбҽтлҽре гамҽлдҽге законнар
белҽн җайга салына.
5.5. Килешҥ бер ҥк юридик кҿчкҽ ия булган ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде (сатучы, сатып
алучы һҽм теркҽҥче оешма ҿчен бер нҿсхҽ).
6. ЯКЛАРНЫҢ РЕКВИЗИТЛАРЫ
Сатучы:

Сатып алучы:

Адрес: 42____ _ Россия Федерациясе, Адрес:
Россия
Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас районы,
_______________________________
Банк реквизитлары:
ТР буенча ФКИ, Апас муниципаль
районының
Мҿлкҽт
һҽм
җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы)
ИНҼ __________ КПП ____________
____________________________
Исҽп-хисап: _________________
БИК ______________
КБК ______________
8. ЯКЛАР ИМЗАЛАРЫ
Исеменнҽн
Арендачы
_____________

Исеменнҽн
Арендатор
________________

_____________

________________
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4 нче номерлы кушымта
АКТ
җир кишҽрлеген кабул итҥ – тапшыру

№_______

«___»__________20___ шҽһҽр

Без, тҥбҽнрҽк язылучылар, Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе аша_____________________, нигезендҽ гамҽлдҽге
Нигезлҽмҽ, расланган ________________, алга таба Арендатор, бер яктан, дип
атала.___________________________, паспорт _____ № _______, бирелгҽн
___________________________, яшҽҥче: ______________________, алга таба
Арендатор, икенче яктан, тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге акт тҿзеделҽр:
1.1. Җир кишҽрлеген арендалау килешмҽсе нигезендҽ;«___» _____________
20___ г. № _ _ _ _ _ _ _ _ арендалаучы җир кишҽрлеген тҥбҽндҽге характеристикалар
белҽн кабул итҽ дип хҽбҽр итҽ:
1.1.1. Кадастр номеры: 16: 08:__________________:____;
1.1.2. Урнашкан урыны: Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Апас
муниципаль районы, ______________________________;
1.1.3. Гомуми мҽйдан: ________ (____________________________) кв. м;
1.1.4. Категория-җирлҽр ____________________;
1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: _________________________________.
2. Ҽлеге документ кабул ителҽ торган җир кишҽрлегенҽ карата сатып алучыдан
дҽгъвалар булмавын раслый.
Акт ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде, аларның һҽркайсы бер ҥк юридик кҿчкҽ ия.
Яклар имзалары һҽм матбугат:
Исеменнҽн
Арендатор
____________
____________

______________
______________

479
Казан шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын
ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламентына
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы муниципаль
казна учреждениесе рҽисенҽ
Алдыннан:________________________
___
Гариза
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр) ҥземнең
ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка кагылышлы,
шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
______________

_________________ ( ________________)
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(дата)
исеме)

(имза)

(фамилиясе,

исеме,

атасының

Казан шҽһҽре
(белешмҽ
буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ
ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районы башкарма комитеты
Вазифа
Палата рҽисе
Палата белгече

Телефон
8(84376)2-24-71
8(84376)2-24-54

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-12-52

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитетының 2020 елның 1
сентябрендҽге 2002 елның 1
сентябре №318 карарына 10 нчы
кушымта
Муниципаль милектҽге җирлҽрне һҽм (яки) муниципаль милектҽге җир кишҽрлеклҽрен һҽм
хосусый милектҽге җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ турында килешҥ тҿзҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) муниципаль милектҽге җирлҽрне һҽм (яки) җир кишҽрлеклҽрен һҽм хосусый
милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен (алга таба-муниципаль хезмҽт) яңадан бҥлҥ турында
килешҥ тҿзҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-мҿрҽҗҽгать
итҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
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шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.______.tatar.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының адресы:
http://www к apastovo.tatarstan.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст
мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен.
Татарстан
Республикасы
Дҽҥлҽт
теллҽрендҽге
мҽгълҥмат
пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5,
2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
http://www.______.tatar.ru2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми
сайтында (<url>) http://www к apastovo.tatarstan.ru);
http://www.aksubayevo.tatar.ru3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады
ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");;
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –кҽгазьдҽ
почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ:
1994 елның 30 ноябрендҽге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.) (алга таба-ГК));
Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, №136-ФЗ (Россия Федерациясе
законнары җыелышы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.) (алга таба-РФ ЗК);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел,
№210-ФЗ Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 02.08.2010, №31,
4179 ст.) (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елның 762 № - лы боерыгы
«территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру
схемасын ҽзерлҽҥ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир
кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ талҽплҽрен раслау
турында " (алга таба – №762 боерык) (алга таба- № 762 боерык) (хокукый мҽгълҥматның
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рҽсми интернет-порталы) (алга таба - № 762 боерык) http://www.pravo.gov.ru 2015 елның 18
февраленнҽн);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 14.01.2015 елның 7 № -лы боерыгы
«дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеген сату яки
дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзҥ
хокукына аукцион ҥткҽрҥ турында, дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген
бирҥ һҽм дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеген һҽм (яки) муниципаль
милектҽге җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ турында гариза һҽм дҽҥлҽт яки муниципаль
милектҽге җир кишҽрлеклҽрен һҽм шҽхси милектҽге җир кишҽрлеклҽрен электрон формада
бирҥ турында гариза бирҥ тҽртибен раслау турында «» Интернет» мҽгълҥмат –
телекоммуникация челтҽреннҽн файдаланып, документларны, шулай ук аларның
форматына карата талҽплҽр " (алга таба-№7 боерык) (хокукый мҽгълҥмат рҽсми интернетпорталы http://www.pravo.gov.ru 2015 елның 27 февраленнҽн);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан Республикасы, №155-156,
03.08.2004) (алга таба-45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы));
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының 2015 ел, 19 март, 168 нче карары (алга таба – тҽртип) белҽн
расланган Татарстан Республикасы милкендҽге җир кишҽрлеклҽре яки дҽҥлҽт милке
кагылмый торган җир кишҽрлеклҽре белҽн аларны бҥлҥ нҽтиҗҽсендҽ хосусый милектҽге
җир кишҽрлеклҽре мҽйданын арттыру ҿчен тҥлҽҥ кҥлҽмен билгелҽҥ тҽртибе (алга табатҽртип) турында" 2015 ел, 3 апрель, 25 нче карары, 0857 ст.);
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн расланган
нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган (алга
таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының) шҽһҽр
яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документка кертелгҽн мҽгълҥматларның (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе), алар
нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматларга туры килмҽҥгҽ
китергҽн хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата яки шуңа охшаган
хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп
атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт
атамасы
2.2. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ
башкарма-боеру органы
атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенең
тасвирламасы

2.4. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген
исҽпкҽ алып, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып
тору вакыты, ҽгҽр Россия
Федерациясе законнарында
каралган булса, Муниципаль

Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге

Хезмҽтне яки талҽпне билгели
торган норматив акт

Муниципаль милектҽ булган җир һҽм (яки) җир РФ ЗК 39.29 ст.
кишҽрлеклҽрен
һҽм
хосусый
милектҽге
җир
кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ турында килешҥ тҿзҥ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы
Палата турында нигезлҽмҽ
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Җир кишҽрлегенең урнашу схемасын раслау
турында карар.
Территорияне межалау проекты нигезендҽ җир
кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ турында килешҥ тҿзҥгҽ
ризалык.
Җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ турында килешҥ
тҿзҥдҽн баш тарту турында карар
10
Гариза кергҽн кҿннҽн соң 10 кҿн эчендҽ гариза
буенча карар кабул итҥ.
Җир кишҽрлегенең кадастр паспорты яки җир
кишҽрлеклҽренең кадастр паспорты килгҽн кҿннҽн алып,
гариза бирҥчегҽ җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ
турындагы килешҥ проектының кул куелган нҿсхҽлҽрен
җибҽрҥ.
Яңадан бҥлҥ нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килҽ торган
җир кишҽрлеклҽрен дҽҥлҽт кадастр исҽбенҽ алу
максатларында кадастр эшлҽрен башкару вакыты һҽм

РФ ЗК 39.29 ст.8 п., палата
турында Нигезлҽмҽ

РФ ЗК 39.29 ст.8 п.
РФ ЗК 39.29 ст.13 п.

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын
бергә кушудан чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
10
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хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документларны бирҥ
(җибҽрҥ) вакыты

2.5. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ
башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга
тиешле муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы
исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу
ысуллары, шул исҽптҽн
электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

килешҥ проектына кул кую ҿчен гариза бирҥче
тарафыннан билгелҽнгҽн срок муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ вакытына керми
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
каралмаган.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла
1) гариза:
РФ ЗК 39.29 ст.3 п.
- документ формасында кҽгазьдҽ;
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
«электрон имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ имзаланган
электрон формада.;
2) милек хокукы кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт
реестрында теркҽлмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
караган җир кишҽрлегенҽ хокук билгели яисҽ хокук
раслый торган документларның кҥчермҽлҽре;;
3) җир кишҽрлегенең урнашу схемасы, ҽгҽр
чиклҽрендҽ җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ гамҽлгҽ
ашырыла торган территорияне межалау проекты
булмаса, ;
4) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен
раслый торган Документ, ҽгҽр җир участогы бирҥ
турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле
мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта;
5) мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил юридик заты булган
очракта, юридик затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турындагы
документларны рус теленҽ таныкланган Тҽрҗемҽ Итҥ.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза
бирҥче Башкарма комитетка шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма
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комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар
гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь чыганакта тҥбҽндҽге
ысулларның
берсен
кулланып
тапшырылырга
(юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче
тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин
2.6. Норматив хокукый актлар
Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
нигезендҽ муниципаль хезмҽт
1) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт
(җир кишҽрлегенҽ хокуклар турында) Ҿземтҽ);
органнары, җирле ҥзидарҽ
2) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар.
органнары һҽм башка
Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны
оешмалар карамагында
алу
ысуллары
һҽм
тапшыру
тҽртибе
ҽлеге
булган һҽм гариза бирҥче
Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
тапшырырга хокуклы
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле
документларның тулы
ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында
исемлеге, шулай ук аларны
булган югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп итҥ
гариза бирҥчелҽр тарафыннан тыела.
алу, шул исҽптҽн электрон
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ
формада алу ысуллары,
алган документларның гариза бирҥче тарафыннан
аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
документлар алар
тарту ҿчен нигез була алмый
карамагында булган дҽҥлҽт
органы, җирле ҥзидарҽ органы
яисҽ оешма
2.7. Муниципаль хезмҽт
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен РФ ЗК 39.29 ст.7 п.
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
нигезлҽр:
документларны кабул итҥдҽн
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тапшырылуы;
тулы исемлеге
2)
тапшырылган
документларның
ҽлеге
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2.8. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне туктатып тору яки
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тулы исемлеге

регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ
һҽм документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) Гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган
документларда ҽйтеп бетергесез тҿзҽтҥлҽр, аларның
эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди
җҽрҽхҽтлҽр булуы;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
каралмаган.
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
1) җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ турында гариза РФ ЗК 39.29 ст. 9 п.
РФ ЗК 39.28 статьясындагы 1 пунктында каралмаган
очракларда бирелде;
2) РФ Законының 11.2 статьясындагы 4 пунктында
кҥрсҽтелгҽн затларның язма рҽвештҽ ризалыгы
тапшырылмаган, Ҽгҽр яңадан бҥлҥ тҽкъдим ителҽ
торган җир кишҽрлеклҽре кҥрсҽтелгҽн затларның
хокуклары белҽн авырайтылган булса;
3) хосусый милек хокукы барлыкка килҽ торган җир
кишҽрлегендҽ, Хосусый милектҽге җир кишҽрлеген һҽм
(яки)
дҽҥлҽт
яки
муниципаль
милектҽге
җир
кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ нҽтиҗҽсендҽ, дҽҥлҽт яки
муниципаль милектҽ булган бина, корылма, тҿзелеп
бетмҽгҽн объект, башка гражданнар яисҽ юридик затлар
милкендҽ, сервитут шартларында урнашкан корылмадан
тыш, яисҽ РФ ЗК 39.36 статьясының 3 пунктында
каралган корылмадан яки РФ ЗК 39.36 статьясындагы 3
пунктында каралган корылмадан тыш, бина, корылма,
тҿзелеш эшлҽре тҽмамланмаган тҿзелеш Аның рҿхсҽт
ителгҽн куллануы;
4) территорияне межалау проекты белҽн җир
кишҽрлеген Хосусый милектҽге җир кишҽрлеген һҽм
дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган һҽм ҽйлҽнештҽн
алынган яки ҽйлҽнештҽн алынган җир кишҽрлеклҽрен
яңадан бҥлҥ карала;
5) дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган һҽм
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дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган
җир кишҽрлеген һҽм дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ
булган җир кишҽрлеген һҽм (яки) җир кишҽрлеген
яңадан бҥлҥ юлы белҽн җир кишҽрлеген тҿзҥ карала;
6) җир кишҽрлеген территорияне яисҽ җир
кишҽрлегенең урнашу схемасын ызанлау проекты белҽн
шҽхси милектҽ булган җир кишҽрлеген һҽм дҽҥлҽт яки
муниципаль милектҽ булган һҽм аукцион предметы
булган җир кишҽрлеген яңадан бҥлҥ карала, аны ҥткҽрҥ
турында хҽбҽр РФ ЗК 39.11 статьясындагы 19 пункты
нигезендҽ урнаштырылган, йҽ мондый җир кишҽрлегенҽ
карата аны бирҥне алдан килештерҥ турында Карар
кабул ителде.;
7) Җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен тҿзҥ
хосусый милектҽ булган җир кишҽрлеген һҽм дҽҥлҽт яки
муниципаль милектҽ булган һҽм аларга карата җир
кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ турында гариза яки
җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн җир
кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ юлы белҽн карала һҽм бу
хакта алдан килештерҥ яисҽ бирҥ турында Карар кабул
ителми.;
8) җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ нҽтиҗҽсендҽ
шҽхси милек хокукы барлыкка килҽ торган җир
кишҽрлеге мҽйданы җир кишҽрлеклҽренең билгелҽнгҽн
чик максималь кҥлҽменнҽн артып китҽчҽк;
9) җир кишҽрлеген яисҽ җир кишҽрлеген тҿзҥ
Хосусый милектҽге җир кишҽрлеген һҽм РФ Законының
11.9 статьясында каралган талҽплҽрне бозмыйча,
мҿстҽкыйль җир кишҽрлеге тҿзергҽ мҿмкин булган
җирлҽрне, РФ Законының 39.28 статьясындагы 1
пунктының 1 һҽм 4 пунктчалары нигезендҽ җир
кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ очракларыннан тыш,
мҿстҽкыйль җир кишҽрлеге тҿзҥ юлы белҽн карала.;
10) хосусый милектҽге җир кишҽрлегенең чиклҽре
«кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт кадастры турында "
Федераль закон нигезендҽ тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»;
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11) РФ ЗК 11.10 статьясындагы 16 пунктында
каралган җир кишҽрлеген урнаштыру схемасын раслау
ҿчен нигезлҽр бар;
12) җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ турында
гаризага кушып бирелгҽн җир кишҽрлеген урнаштыру
схемасы барлыкка килҽ торган җир кишҽрлеклҽренҽ
карата талҽплҽрне бозып эшлҽнгҽн яисҽ территорияне
планлаштыру
проектына,
җир
тҿзелеше
документларына, махсус сакланыла торган табигать
территориясе турындагы нигезлҽмҽгҽ туры килми;
13) территорияне межалау проекты расланган
территория чиклҽрендҽ урнашкан җир кишҽрлеге
14) ҽгҽр хосусый милек хокукы барлыкка килҽ торган
җир кишҽрлегенең мҽйданы җир кишҽрлеген урнаштыру
схемасы яисҽ территорияне межалау проектында
кҥрсҽтелгҽн мондый җир кишҽрлеге мҽйданы ун
проценттан артып китсҽ, алар нигезендҽ мондый җир
участогы тҿзелгҽн иде
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РФ ЗК 39.29 ст.14 п.
2.9. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен алына торган
дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар
(документлар) турында
белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен
исҽплҽҥ методикасы турында
мҽгълҥматны да кертеп,
дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне
алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм
нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алганда чиратта кҿтҥнең
максималь вакыты

Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
артмаска тиеш
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2.13. Гариза бирҥченең
муниципаль хезмҽттҽн һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнаша торган оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану
турындагы гаризасын, шул
исҽптҽн электрон формада,
теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтелҽ торган бҥлмҽлҽргҽ,
кҿтҥ залына, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру
урыннарына, аларны тутыру
ҥрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документлар
исемлеге булган мҽгълҥмат
стендларына, мондый хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм
рҽсмилҽштерҥгҽ, шул исҽптҽн
инвалидларны социаль яклау
турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ
кҥрсҽтелгҽн объектларга
инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге һҽм сыйфаты

Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
теркҽлҽ

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система
һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар тутыру ҿчен
кирҽкле
җиһаз,
мҽгълҥмат
стендлары
белҽн
җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Инвалидларның
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ
(бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат гариза
бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып
урнаштырыла

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
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кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать
итҥченең
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге
саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы
турында
мҽгълҥмат
алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр
кулланып,
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул
исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле
ҥзидарҽ органының телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать
итҥче
телҽге
белҽн
(экстриториаль
принцип),
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле
ҥзҽклҽрендҽ
берничҽ дҽҥлҽт һҽм (яки)
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
комплекслы запрос)

мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек
санда булуы;
http://www.______.tatar.ruмҽгълҥмат стендларында,
мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы
мҽгълҥмат булу http://www к apastovo.tatarstan.ru "
Интернет» челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ
һҽм аларга документларны тапшырганда чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан
сайтта
алынырга
мҿмкин
http://www.apastovo.tatarstan.ru " дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталында, КФҤтҽ.

494

2.16. Башка талҽплҽр, шул
исҽптҽн экстрориаль принцип
буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен
исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип
буенча бирелгҽн булса) һҽм
электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҥзенчҽлеклҽре

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
кҥрсҽтелми
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе
турында консультацияне Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе
яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ
хокуклы:
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм
сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
кулланыла. Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634 карарында каралган
очракларда гади электрон имза кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада тапшырылган гаризаларның ҥтҽлеше турында
мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның
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вазыйфаи затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы,
федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы порталы аша
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар,
аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга һҽм
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм сроклары, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ
процедураларны ҥтҽҥ ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында, кҥпфункцияле
ҥзҽклҽрдҽ административ процедураларны ҥтҽҥ ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
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мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм аңа гариза
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша ЕГРН һҽм ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар бирҥ турында запрос җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турындагы гаризаны теркҽгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ
3.5.1. Палата белгече алынган документлар нигезендҽ карар кабул итҽ һҽм
документ проекты ҽзерли:
җир кишҽрлегенең урнашу схемасын раслау турында карар;
территорияне межалау проекты белҽн расланган җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ
турында килешҥ тҿзҥгҽ ризалык;
җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ турында килешҥ тҿзҥдҽн баш тарту турында
карар.
Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ һҽм имзалау
процедураларын гамҽлгҽ ашыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауга җавап кергҽн кҿнне
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: килешҥ һҽм кул кую ҿчен палата җитҽкчесенҽ (затка,
аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) җибҽрелгҽн документ проекты.
3.5.2. Палата җитҽкчесе документ проектын раслый һҽм теркҽҥ ҿчен палатага
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥгҽ җибҽрелгҽн документ.
3.5.3. Палата белгече документны терки һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ)
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
турында хҽбҽр итҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җир кишҽрлегенең урнашу буенча расланган схемасын, җир
кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ турында расланган проект нигезендҽ килешҥ тҿзҥгҽ
ризалыкны яки килешҥ тҿзҥдҽн баш тарту турында карар җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кул куелган документны теркҽҥ
кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) теркҽлгҽн документ
җибҽрҥ.
3.5.5. Мҿрҽҗҽгать итҥче җир кишҽрлеген урнашуның расланган схемасын алып,
җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ турындагы килешҥ тҿзҥгҽ ризалык белҽн территорияне
межалау проекты нигезендҽ тҽэмин итҽ:
яңадан бҥлҥ нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килҽ торган җир кишҽрлеклҽрен дҽҥлҽт
кадастр исҽбенҽ алу максатларында кадастр эшлҽрен башкару һҽм мондый җир
кишҽрлеклҽрен дҽҥлҽт кадастр исҽбенҽ алу турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥче сатып ала торган җир кишҽрлеген дҽҥлҽт кадастр исҽбенҽ алу
максатларында кадастр эшлҽрен башкару мондый җир участогының дҽҥлҽт кадастр
исҽбенҽ алу турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм кҥчемсез милек дҽҥлҽт
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кадастрында дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеге чиклҽренең урнашу
урыны турында белешмҽлҽр булмаган очракта һҽм аңа карата яңадан бҥлҥ гамҽлгҽ
ашырыла торган җир кишҽрлегенең дҽҥлҽт кадастр исҽбенҽ алынуы турында гариза
белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ.);
вҽкалҽтле органга яңадан бҥлҥ нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килҽ торган җир
кишҽрлегенең яки җир кишҽрлеклҽренең кадастр паспортын тҽкъдим итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар дҽҥлҽт хезмҽтен кҥрсҽтҥче
органның административ регламентында билгелҽнгҽн срокларда гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: яңадан бҥлҥ нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килҽ торган җир
кишҽрлегенең яки җир кишҽрлеклҽренең кадастр паспорты тҽкъдим ителгҽн.
3.5.6. Палата белгече кадастр паспорты алгач, килешҥ проектын ҽзерли һҽм
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ һҽм имзалау
процедураларын гамҽлгҽ ашыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кадастр паспорты килгҽн
мизгелдҽн бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Килешҥ проектына кул куюга юнҽлдерелгҽн процедураларның нҽтиҗҽсе.
3.5.7. Палата җитҽкчесе килешҥ проектын имзалый һҽм теркҽҥ ҿчен палатага
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥгҽ җибҽрелгҽн документ.
3.5.8. Палата белгече документны терки, гариза бирҥчегҽ хҽбҽр итҽ һҽм кул куелган
җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ турында килешҥ проектының нҿсхҽлҽрен гариза
бирҥчегҽ кул кую ҿчен җибҽрҽ (бирҽ).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура башкарыла:
килешҥ проектын бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥченең
килгҽн кҿнендҽ;
килешҥ проектын почта аша хат белҽн җибҽрҥ-ҽлеге Регламентның 3.5.7 пунктында
каралган процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ.
Гариза бирҥчегҽ җибҽрелгҽн (бирелгҽн) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
3.5.9. Мҿрҽҗҽгать итҥче килешҥ проектының нҿсхҽлҽрен имзалый һҽм палатага
кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алынган кҿннҽн алып утыз
календарь кҿннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: палатага җибҽрелгҽн документ.
3.6. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.6.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 2);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.6.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
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Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.6.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.

501
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
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10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районының рҽсми
сайтыннан
җибҽрелергҽ
мҿмкин.
http://www.apastovo.tatarstan.ru
Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын
булдыру http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин
каршындагы шҽхси кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
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электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы тҥбҽндҽге
процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны Формалаштыру һҽм
җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында консультация
алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана. Электрон
формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше Регламентында
каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн
элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
янында_________________________________________
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булса), яшҽҥ урыны, шҽхесне раслаучы документ
реквизитлары, ИНН)
___________________________________________
(юридик затлар ҿчен-атамасы, урнашу урыны,
оештыру-хокукый рҽвеше, ЕГРЮЛ, ОГРНДА дҽҥлҽт
теркҽве турында белешмҽлҽр)
_______________________________________________
________________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)
Гариза
дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җирлҽрне һҽм (яки) җир кишҽрлеклҽрен һҽм
шҽхси милектҽге җир кишҽрлеклҽрен яңадан бҥлҥ турында килешҥ тҿзҥ хакында
Җирлҽрне һҽм (яки) җир кишҽрлеген(ов) яңадан бҥлҥ турында килешҥ, кадастр
(Нче) Номеры (ҽ) ___________:____ (муниципаль милектҽге җир кишҽрлеклҽре һҽм
җир(яки) участоклары(ов), кадастр (нче) номеры (а) _______:____ (1 ҿлеш).
Ызанлау проекты __________________________________________________
(җир (яки) участокларын (ов) яңадан бҥлҥ ҽлеге проект нигезендҽ
гамҽлгҽ ашыру планлаштырылса, территорияне межалау буенча
расланган проект реквизитлары)
Җир(җир) кишҽрлегенең адресы (а) ов): ___________________ муниципаль район
(шҽһҽр
округы),
торак
пункт____________________урам________________
йорт_________.
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
1) кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм
дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче караган җир кишҽрлегенҽ
хокук билгели яисҽ хокук раслый торган документларның кҥчермҽлҽре (ҽгҽр милек хокукы
бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн булса));
2) җир кишҽрлегенең урнашу схемасы (чиклҽрендҽ җир кишҽрлеклҽрен яңадан
бҥлҥ гамҽлгҽ ашырыла торган территорияне межалау проекты булмаса));
3) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ (ҽгҽр җир
участогы бирҥ турында гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле мҿрҽҗҽгать итҽ икҽн);
4) чит ил дҽҥлҽте законнары нигезендҽ юридик затның дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу
турындагы документларны (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил юридик зат булса) рус теленҽ
таныкланган Тҽрҗемҽ Итҥ.
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси үзенчәлекләрне
бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү
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кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка гамәлләр), муниципаль
хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан алар
нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул исәптән автоматлаштырылган режимда
эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук мин вәкиле булып торган затның ризалыгын
раслыйм.
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа
күрсәтелгән
муниципаль
хезмәтнең
сыйфатын
бәяләү
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирәм.
______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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2 нче номерлы кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы муниципаль
казна учреждениесе рҽисенҽ
:____________________________
Гариза
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_________________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥмат:________________________________________________
_________________________________________________________________________
Рҿхсҽт ителгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_________;
кҽгазьдҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ почта аша почта җибҽрелгҽн адрес буенча:
__________________________________________________________________.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр) ҥземнең
ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка кагылышлы,
шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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Казан шҽһҽре
(белешмҽ
буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ
ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районы башкарма комитеты
Вазифа
Палата рҽисе
Палата белгече

Телефон
8(84376)2-24-71
8(84376)2-24-54

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-12-52

Priemnaya.Glavy@tatar.ru
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитетының 2020 елның 1нче
сенябрендҽге №318 карарына
11 нче кушымта

Муниципаль милектҽге җирлҽрдҽн яки җир кишҽрлегеннҽн файдалануга рҿхсҽт бирҥ
буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) муниципаль милектҽ булган җирлҽрдҽн яки җир кишҽрлегеннҽн (алга табамуниципаль хезмҽт) файдалануга рҿхсҽт бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик яки юридик затлар (алга таба-мҿрҽҗҽгать
итҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
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Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.______.tatar.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының
адресы: http://www к apastovo.tatarstan.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст
мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн
эшлҽҥ ҿчен.
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
http://www.______.tatar.ru2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми
сайтында (<url>) http://www к apastovo.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында
(http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады ҥсешендҽ тискҽре
тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге документлар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла:
РФ Җир кодексының 25.10.2001 ел, №136-ФЗ (РФ законнары җыелышы, 29.10.2001,
№44, 4147 ст.) (алга таба-РФ ЗК);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел,
№210-ФЗ Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 02.08.2010, №31,
4179 ст.) (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон);
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 27.11.2014 ел, №1244 карары белҽн расланган
Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җирлҽрдҽн яки җир кишҽрлегеннҽн (алга таба –
рҿхсҽт бирҥ кагыйдҽлҽре) файдалану ҿчен рҿхсҽт бирҥ кагыйдҽлҽрен раслау турында
(РФ законнары җыелышы, 08.12.2014, №49 (VI ҿлеш), 6951 ст.);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елның 762 № - лы боерыгы
«территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру
схемасын ҽзерлҽҥ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир
кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ талҽплҽрен раслау
турында " (алга таба – №762 боерык) (алга таба- № 762 боерык) (хокукый мҽгълҥматның
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рҽсми интернет-порталы) (алга таба - № 762 боерык) http://www.pravo.gov.ru 2015 елның
18 февраленнҽн);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 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));
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн расланган
нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган
(алга таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының)
шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документка кертелгҽн мҽгълҥматларның (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе), алар
нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматларга туры килмҽҥгҽ
китергҽн хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата яки шуңа
охшаган хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына талҽпнең
атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт
атамасы
2.2. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ
башкарма-боеру органы
атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенең
тасвирламасы
2.4. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген
исҽпкҽ алып, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып
тору вакыты, ҽгҽр Россия
Федерациясе законнарында
каралган булса, Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документларны бирҥ
(җибҽрҥ) вакыты
2.5. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ
башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның, шулай ук

Стандарт талҽплҽре эчтҽлеге

Муниципаль хезмҽтне яки
талҽпне билгели торган
норматив акт
җир РФ ЗК 39. 34 ст.

Муниципаль
милектҽге
җирлҽрдҽн
яки
кишҽрлегеннҽн файдалануга рҿхсҽт бирҥ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Палата турында нигезлҽмҽ
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы

Рҿхсҽт бирҥ яисҽ бирҥдҽн баш тарту турында карар.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында
хат
11
Гариза кергҽн кҿннҽн соң 10 кҿн эчендҽ.
п. 7 рҿхсҽт бирҥ кагыйдҽлҽре
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
каралмаган.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла

1) гариза:
п. 4 рҿхсҽт бирҥ кагыйдҽлҽре
- документ формасында кҽгазьдҽ;
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ «электрон
имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ Федераль закон
талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон формада.;

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын
бергә кушудан чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
11
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мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга
тиешле муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы
исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу
ысуллары, шул исҽптҽн
электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

2.6. Норматив хокукый актлар
нигезендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт
органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм башка
оешмалар карамагында
булган һҽм гариза бирҥче
тапшырырга хокуклы

2) мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документлар һҽм гариза
бирҥченең вҽкиле тарафыннан бирелгҽн очракта,
мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле вҽкалҽтлҽрен раслаучы
документ кҥчермҽлҽре;
3) җирлҽрдҽн яисҽ җир кишҽрлегенең кадастр
планында җир кишҽрлегеннҽн файдалану кҥздҽ тотыла
торган чиклҽр схемасы, ҽгҽр җирлҽрне яки җир
кишҽрлегенең бер ҿлешен (кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт
кадастрын
алып
барганда
кулланыла
торган
координаталар системасын кулланып), территория
чиклҽренең координаталарын кҥрсҽтеп.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза
бирҥче Башкарма комитетка шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар
гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь чыганакта тҥбҽндҽге
ысулларның
берсен
кулланып
тапшырылырга
(юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче
тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин
Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
п. 5 рҿхсҽт бирҥ кагыйдҽлҽре
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан
булган
(булган)
кҥчемсез
милек
объектларына
хокуклары турында Ҿземтҽ;
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп
характеристикалар һҽм кҥчемсез милек объектына
теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ.
3) җир асты байлыкларын геологик ҿйрҽнҥ эшлҽрен
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документларның тулы
исемлеге, шулай ук аларны
гариза бирҥчелҽр тарафыннан
алу, шул исҽптҽн электрон
формада алу ысуллары,
аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
документлар алар
карамагында булган дҽҥлҽт
органы, җирле ҥзидарҽ органы
яисҽ оешма

2.7. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тулы исемлеге

2.8. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне туктатып тору яки
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тулы исемлеге

ҥткҽрҥ хокукын раслаучы лицензия кҥчермҽсе;
4) РФ Законының 39.34 статьясындагы 1 пунктында
каралган максатларда җир яки җир кишҽрлегеннҽн
файдалану ҿчен нигезлҽрне раслый торган башка
документлар.
Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны
алу
ысуллары
һҽм
тапшыру
тҽртибе
ҽлеге
Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган
югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп итҥ тыела.
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган
документларның
гариза
бирҥче
тарафыннан
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигез була алмый
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽр:
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан
тапшырылуы;
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның
2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документлар
исемлегенҽ туры килмҽве;
3)
Гаризада
һҽм
гаризага
теркҽлҽ
торган
документларда ҽйтеп бетергесез тҿзҽтҥлҽр, аларның
эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди
җҽрҽхҽтлҽр булуы;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
каралмаган.
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
а) гариза рҿхсҽт бирҥ кагыйдҽлҽренең 3 һҽм 4 п. 9 рҿхсҽт бирҥ кагыйдҽлҽре
пунктларында билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып бирелгҽн;
б) гаризада җирлҽрдҽн яисҽ җир кишҽрлегеннҽн
файдалану максатлары яки РФ Законының 39.34
статьясындагы 1 пунктында каралмаган урнаштыру ҿчен
кҥздҽ тотылган объектлар кҥрсҽтелгҽн;
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2.9. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен алына торган
дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар
(документлар) турында
белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен
исҽплҽҥ методикасы турында
мҽгълҥматны да кертеп,
дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне
алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм
нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алганда чиратта кҿтҥнең
максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең
муниципаль хезмҽттҽн һҽм

в) физик яки юридик затка файдалануга рҿхсҽт
соралган җир кишҽрлеге
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
артмаска тиеш

Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
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муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнаша торган оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану
турындагы гаризасын, шул
исҽптҽн электрон формада,
теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтелҽ торган бҥлмҽлҽргҽ,
кҿтҥ залына, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру
урыннарына, аларны тутыру
ҥрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документлар
исемлеге булган мҽгълҥмат
стендларына, мондый хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм
рҽсмилҽштерҥгҽ, шул исҽптҽн
инвалидларны социаль яклау
турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ
кҥрсҽтелгҽн объектларга
инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать
итҥченең

гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
теркҽлҽ

Кҽгазьдҽ гариза палатага тапшырыла.
Катнашу урыны белҽн җиһазландырылган ҿстҽл һҽм
урындыклар рҽсмилҽштерҥ ҿчен запрос, мҽгълҥмати
стендлар белҽн ҥрнҽклҽре тутыру һҽм документлар
исемлеге алу ҿчен кирҽкле хезмҽтлҽр

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
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муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге
саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы
турында
мҽгълҥмат
алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр
кулланып,
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул
исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле
ҥзидарҽ органының телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать
итҥче
телҽге
белҽн
(экстриториаль
принцип),
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле
ҥзҽклҽрендҽ
берничҽ дҽҥлҽт һҽм (яки)
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
комплекслы запрос)

документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек
санда булуы;
http://www.______.tatar.ruмҽгълҥмат стендларында,
мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы
мҽгълҥмат булу http://www к apastovo.tatarstan.ru "
Интернет» челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ
һҽм аларга документларны тапшырганда чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында
мҽгълҥмат гариза бирҥче тарафыннан сайтта алынырга
мҿмкин____________,
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
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2.16. Башка талҽплҽр, шул
исҽптҽн экстрориаль принцип
буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен
исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип
буенча бирелгҽн булса) һҽм
электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҥзенчҽлеклҽре

башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
кҥрсҽтелми
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе
турында консультацияне Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе
яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ
хокуклы:
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм
сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
кулланыла. Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634 карарында каралган
очракларда гади электрон имза кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада тапшырылган гаризаларның ҥтҽлеше турында
мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның
вазыйфаи затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы,
федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы порталы аша
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дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар,
аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга һҽм
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ вакыты, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
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карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру.
гаризаны Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карауга җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм палата
белгеченҽ гариза җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрос җибҽрҽ:
а) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан булган (булган) кҥчемсез милек
объектларына хокуклары турында Ҿземтҽ;
б) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп характеристикалар һҽм
кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ;
в) җир асты байлыкларын геологик ҿйрҽнҥ эшлҽрен ҥткҽрҥ хокукын раслаучы
лицензия кҥчермҽлҽре;
г) РФ Законының 39.34 статьясындагы 1 пунктында каралган максатларда җир яки
җир кишҽрлегеннҽн файдалану ҿчен нигезлҽрне раслый торган башка документлар.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турындагы гаризаны теркҽгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
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Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ
3.5.1. Палата белгече алынган документлар нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ яки кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында Карар кабул итҽ;
рҿхсҽт бирҥ яисҽ бирҥдҽн баш тарту турында карар проекты (алга таба – карар) яки
баш тарту турында хат ҽзерли;
карар проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥ процедурасын гамҽлгҽ ашыра;
карар проектын яки Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле
вҽкилгҽ) кул куюдан баш тарту турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ)
кул куюга юнҽлдерелгҽн проектлар.
3.5.2. Палата җитҽкчесе баш тарту турында карар яки хат имзалый һҽм теркҽҥ ҿчен
палатага җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган документ яки теркҽлҥгҽ җибҽрелгҽн баш
тарту турында хат.
3.5.3. Палата Белгече:
баш тарту турында карар яки хат терки;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ;
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куелган кҿнне
Палата җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.5.4. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) рҿхсҽт бирҥ яисҽ
бирҥдҽн баш тарту турында карар бирҽ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура башкарыла:
карар бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн кҿнендҽ;
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хатны почта аша хат белҽн җибҽрҥ-ҽлеге Регламентның 3.5.3 пунктында каралган
процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсе яки почта аша баш тарту турында хат җибҽрелгҽн.
3.6. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.6.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 2);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.6.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.6.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
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булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
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тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.______.tatar.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет" мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми сайтыннан
җибҽрелергҽ мҿмкин. http://www к apastovo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын булдыру http://uslugi.tatar.ru/
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталын булдыру
http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин каршындагы шҽхси кабул итҥ
мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
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телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы тҥбҽндҽге
процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны Формалаштыру һҽм
җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында консультация
алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.

529

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана. Электрон
формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше Регламентында
каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн
элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
янында_______________________________________
__ (физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының
исеме (булса), яшҽҥ урыны, шҽхесне раслаучы
документ реквизитлары, ИНН)
___________________________________________
(юридик затлар ҿчен-атамасы, урнашу урыны,
оештыру-хокукый рҽвеше, ЕГРЮЛ, ОГРНДА дҽҥлҽт
теркҽве турында белешмҽлҽр)
____________________________________________
___________________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)
Гариза
җир яки җир кишҽрлегеннҽн файдалануга рҿхсҽт бирҥ турында
Җир кишҽрлеген кадастр номеры белҽн куллануга рҿхсҽт бирҥегезне
сорыйм___________________ максатларында (максаты билгелҽп ҥтҽргҽ галочкой):
инженерлык эзлҽнҥлҽрен ҥткҽрҥ йҽ линияле объектны капиталь яки агымдагы
ремонтлау бер елдан да артмаган вакытка;
вакытлыча яки ярдҽмче корылмалар (шул исҽптҽн киртҽлҽр, кҿнкҥреш,
навеслар), тҿзелеш һҽм башка материалларны, федераль, региональ яки җирле
ҽһҽмияттҽге линияле объектларны тҿзҥ, реконструкциялҽҥ ҿчен техникаларны,
тҿзелеш һҽм башка материалларны, техниканы саклау, аларны тҿзҥ, ҥзгҽртеп кору
вакытына вакытлы һҽм ярдҽмче корылмаларны (шул исҽптҽн киртҽлҽр, кҿнкҥреш,
тҥшҽмҽлҽр) тҿзҥ;
җир асты байлыкларын геологик ҿйрҽнҥне тиешле лицензиянең гамҽлдҽ булу
срогына башкару;
традицион яшҽҥ рҽвешен саклап калу һҽм ҥстерҥ, Тҿньяк, Себер һҽм Ерак
Кҿнчыгыштагы аз санлы халыкларның авыл хуҗалыгы һҽм кҽсепчелеген саклап калу
һҽм ҥстерҥ, аларның традицион яшҽҥ урыннарында, Россия Федерациясенең Тҿньяк,
Себер һҽм ерак кҿнчыгышының аз санлы халыкларына, аларның җҽмгыятьлҽренҽ
карата, вакыт чиклҽнмичҽ, традицион хуҗалык эшчҽнлеге алып бару.
Җир кишҽрлегенең адресы: Апас муниципаль районы, торак пункт
____________________ урам________________ йорт _________.
Рҿхсҽтне _ _ _ _ елга бирҥегезне сорыйм.
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
1) шҽхесне раслый торган документ кҥчермҽсе;
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
3) җирлҽрдҽн яисҽ җир кишҽрлегенең кадастр планында җир кишҽрлегеннҽн
файдалану кҥздҽ тотыла торган чиклҽр схемасы, ҽгҽр җирлҽрне яки җир кишҽрлегенең
бер ҿлешен (кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт кадастрын алып барганда кулланыла торган
координаталар системасын кулланып), территория чиклҽренең координаталарын
кҥрсҽтеп.
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
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аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси
үзенчәлекләрне бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль
хезмәт күрсәтү кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка
гамәлләр), муниципаль хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә
торган орган тарафыннан алар нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул
исәптән автоматлаштырылган режимда эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук
мин вәкиле булып торган затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа күрсәтелгән муниципаль хезмәтнең сыйфатын бәяләү буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны
бирәм.

______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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3 нче номерлы кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм
җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
муниципаль казна учреждениесе
рҽисенҽ
:____________________________
Гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Язылган:_____________________________________________________________
____________________________________________
Дҿрес мҽгълҥмат: _____________________________________________
______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсе булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:______;
кҽгазьдҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ почта аша почта җибҽрелгҽн адрес
буенча: _______________________________________________________________.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка
гамҽллҽр) ҥземнең ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның
ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының

Казан шҽһҽре
(белешмҽ буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районы башкарма комитеты
Вазифа
Палата рҽисе
Палата белгече

Телефон
8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитетының 2020 елның 1
сентябрендҽге 318 номерлы
карарына 12 нче кушымта
Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген аукцион формасында ҥткҽрелҽ торган
сатуларда җир кишҽрлеген сату юлы белҽн милеккҽ бирҥ буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ административ регламеты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент)муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген аукцион(алга таба-муниципаль хезмҽт)
формасында ҥткҽрелҽ торган сатуларда җир кишҽрлеген сату юлы белҽн милеккҽ бирҥ
буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2.Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар(алга таба-мҿрҽҗҽгать
итҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2 йорт.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
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Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2. «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге (алга таба –
«Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының адресы: (http://
www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен палата биналарында урнашкан
Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълҥматны ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат
стендлары ярдҽмендҽ.
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http://
www.apastovo.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында
(http://uslugi к tatar.ru/Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады ҥсешендҽ тискҽре
тенденциялҽр чагыла башлады");
http://www.gosuslugi.ru/4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталында (http:// www.gosuslugi.ru/дҽҥлҽт Советы депутатлары булачак политологлар
белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге документлар нигезендҽ башкарыла:
(Алга таба-РФ ГК) (РФ законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.));
Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, №136-ФЗ (алга таба-РФ ЗК)
(РФ законнары җыелышы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.);
"Россия Федерациясендҽ бҽялҽҥ эшчҽнлеге турында" 29.07.1998 ел, №135-ФЗ
Федераль закон (алга таба – 135-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе
законнары җыелышы, 03.08.1998, № 31, 3813 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 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);
«дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен сату яки мондый җир
кишҽрлеклҽрен арендалау шартнамҽлҽрен тҿзҥ хокукын оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында»
11.11.2002 ел, № 808 РФ Хҿкҥмҽте карары (алга таба - 808 карар) (РФ законнары
җыелышы, 18.11.2002, №46, ст. 4587);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елның 762 № - лы боерыгы
«территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру
схемасын ҽзерлҽҥ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир
кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ талҽплҽрен раслау
турында " (алга таба – №762 боерык) (алга таба- № 762 боерык) (хокукый мҽгълҥматның
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рҽсми интернет-порталы) (алга таба - № 762 боерык) http://www.pravo.gov.ru 2015 елның
18 февраленнҽн);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 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);
Җир кишҽрлеге бҽясен билгелҽҥ тҽртибен билгелҽҥче муниципаль хокукый акт
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн
расланган нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган
(алга таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының)
шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документка кертелгҽн мҽгълҥматларның (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе), алар
нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматларга туры килмҽҥгҽ
китергҽн хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата яки шуңа
охшаган хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽтне яки
Стандарт талҽплҽре эчтҽлеге
талҽпне билгели торган
норматив акт
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген аукцион РФ ЗК 39-3 ст.1 п.,
формасында ҥткҽрелҽ торган сатуларда сату юлы белҽн
хосусый милек итеп бирҥ
2.2. Муниципаль хезмҽт
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Мҿлкҽт Палата турында нигезлҽмҽ
кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ
һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
башкарма-боеру органы
атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
1. Аукцион ҥткҽрҥ турында боерык йҽ аукцион ҥткҽрҥдҽн пп.РФ ЗК 39.11 ст. 4 п.;
нҽтиҗҽсенең тасвирламасы
баш тарту турында боерык (№2 кушымта).
Палата турында нигезлҽмҽ
2. Җир кишҽрлеген сату – алу шартнамҽсе (3 нче кушымта).
3. Җир кишҽрлеген кабул итҥ – тапшыру акты (№4
кушымта).
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат
12
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
Гариза алынганнан соң 10 кҿн эчендҽ аукцион ҥткҽрҥ пп.РФ ЗК 39.11 ст. 4 п.
вакыты, шул исҽптҽн
турында Карар кабул итҥ.
РФ ЗК 39-12 ст.16 п.
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
Аукцион нҽтиҗҽлҽре турында протоколны рҽсми сайтта
катнашучы оешмаларга
ҽлеге беркетмҽгҽ кул куелганнан соң бер эш кҿне эчендҽ РФ ЗК 39-12 ст.20 п.
мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген
урнаштыру.
исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт
Аукцион нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥмат урнаштырылган
кҥрсҽтҥне туктатып тору
кҿннҽн соң 10 кҿн узгач кул куелган Шартнамҽне Татарстан
вакыты,ҽгҽр Россия
Республикасы Апас муниципаль районының рҽсми сайтында
Федерациясе законнарында
бирҥ.
каралган булса, Муниципаль
Аукцион ҥткҽрҥ белҽн бҽйле кҿтҥ срогы муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган хезмҽт кҥрсҽтҥ срогына керми.
документларны бирҥ (җибҽрҥ)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына талҽпнең атамасы

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын бергә кушудан
чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
12
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вакыты

2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен законнар яисҽ башка
норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле
документларның, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
тапшырылырга тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри
булган хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең
тулы исемлеге, аларны
мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
алу ысуллары, шул исҽптҽн
электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

каралмаган.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ гаризада
кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта аша яки
электрон
адреска)
муниципаль
хезмҽт
нҽтиҗҽсен
рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла
1) гариза:
РФ ЗК 4 39.11 п.;
- документ формасында кҽгазьдҽ;
Палата турында нигезлҽмҽ
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ «электрон
имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ Федераль закон
талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон формада.;
2) мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең
шҽхесен таныклаучы документлар һҽм гариза бирҥче вҽкиле
тарафыннан бирелгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле
вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ кҥчермҽлҽре;
3) җирлҽрдҽн яисҽ җир кишҽрлегенең кадастр планында
җир кишҽрлегеннҽн файдалану кҥздҽ тотыла торган чиклҽр
схемасы, ҽгҽр җирлҽрне яки җир кишҽрлегенең бер ҿлешен
(кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт кадастрын алып барганда
кулланыла торган координаталар системасын кулланып),
территория чиклҽренең координаталарын кҥрсҽтеп.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза
бирҥче Башкарма комитетка шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар гариза
бирҥче тарафыннан кҽгазь чыганакта тҥбҽндҽге ысулларның
берсен кулланып тапшырылырга (юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон
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документлар
рҽвешендҽ
гариза
бирҥче
тарафыннан
региональ портал аша тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин
2.6. Норматив хокукый актлар
нигезендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт
органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм башка оешмалар
карамагында булган һҽм гариза
бирҥче тапшырырга хокуклы
документларның тулы исемлеге,
шулай ук аларны гариза
бирҥчелҽр тарафыннан алу, шул
исҽптҽн электрон формада алу
ысуллары, аларны бирҥ тҽртибе;
ҽлеге документлар алар
карамагында булган дҽҥлҽт
органы, җирле ҥзидарҽ органы
яисҽ оешма

Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан булган
(булган) кҥчемсез милек объектларына хокуклары турында
Ҿземтҽ;
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп
характеристикалар һҽм кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн
хокуклар турында Ҿземтҽ.
Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны алу
ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге Регламентның 2.5
пунктында билгелҽнгҽн.
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган
югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп итҥ тыела.
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган
документларның гариза бирҥче тарафыннан тапшырылмавы
гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез була
алмый
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр:
ҿчен кирҽкле документларны
1)
Документларның
тиешсез
зат
тарафыннан
кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
тапшырылуы;
нигезлҽрнең тулы исемлеге
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5
пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документлар
исемлегенҽ туры килмҽве;
3) Гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда
ҽйтеп бетергесез тҿзҽтҥлҽр, аларның эчтҽлеген бертҿрле
генҽ аңлатмый торган җитди җҽрҽхҽтлҽр булуы;
4) тиешле органга документлар тапшыру
2.8. Муниципаль хезмҽт
Туктату ҿчен нигезлҽр каралмаган.
кҥрсҽтҥне туктатып тору яки баш
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
) җир кишҽрлеге чиклҽре «кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт РФ ЗК 39.11 ст.8 п.
исемлеге
кадастры турында " Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ
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тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»;
2) җир кишҽрлегенҽ, дҽҥлҽт милке чиклҽнмҽгҽн
җирлҽрдҽн яисҽ җир кишҽрлегеннҽн барлыкка килгҽн
очраклардан тыш, дҽҥлҽт яисҽ муниципаль милек хокукы
теркҽлмҽгҽн;
3) җир кишҽрлегенҽ карата Россия Федерациясе
законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, рҿхсҽт ителгҽн җир
кишҽрлегеннҽн файдалану рҿхсҽт ителгҽн очракта, биналар,
корылмалар тҿзҥ мҿмкинлеге каралмаган очраклардан тыш,
рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, реконструкциянең чик параметрлары
билгелҽнмҽгҽн.;
4) җир кишҽрлегенҽ карата объектларны инженер-техник
тҽэмин итҥ челтҽрлҽренҽ тоташтыруның (технологик
тоташтыру) техник шартлары турында белешмҽлҽр юк, җир
кишҽрлеген рҿхсҽт ителгҽн файдалану нигезендҽ биналар,
корылмалар тҿзҥ мҿмкинлеге каралмаган һҽм территорияне
комплекслы ҥзлҽштерҥ яки дача хуҗалыгын алып бару ҿчен
җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзҥ хокукына
аукцион ҥткҽрҥ очракларыннан тыш;
5) җир кишҽрлегенҽ карата рҿхсҽт ителгҽн җир
кишҽрлегеннҽн файдалану яисҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалану
аукцион ҥткҽрҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегеннҽн файдалану максатларына туры килми;
6) җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ кертелмҽгҽн;
7) җир кишҽрлеге даими (сроксыз) файдалану, тҥлҽҥсез
файдалану, гомерлек мирас итеп алу яки аренда хокукында
бирелгҽн;
8) җир кишҽрлегендҽ, РФ ЗК 39.36 статьясындагы 3
пунктында каралган һҽм аны урнаштыру рҿхсҽт ителгҽн
файдалану
нигезендҽ
мондый
җир
кишҽрлегеннҽн
файдалануга
комачауламаган
сервитут
яки
объект
шартларында
корылманы
(шул
исҽптҽн
тҿзелеше
тҽмамланмаган корылманы) урнаштыру очракларыннан тыш,
гражданнар яисҽ юридик затлар карамагындагы бина,
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корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан.;
9) җир кишҽрлегендҽ дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ
булган бина, корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан,
һҽм кҥрсҽтелгҽн биналарны, корылмаларны, тҿзелеп
бетмҽгҽн объектны арендага бирҥ яки сату яки арендага бирҥ
башка аукцион предметы булып тора яисҽ ҽлеге бина,
корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект бу аукционда җир
кишҽрлеге белҽн бер ҥк вакытта сатылмый яисҽ арендага
бирелми;
10) җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынды, федераль закон
нигезендҽ ҽйлҽнештҽн алынган җир участоклары аренда
шартнамҽсе предметы булырга мҿмкин булган очраклардан
тыш;
11) җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽ чиклҽнгҽн, җир
кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзҥ хокукына аукцион
ҥткҽрҥ очракларыннан тыш;
12) җир кишҽрлеге, җир кишҽрлеген резервлау срогыннан
артмаган срокка арендага алу шартнамҽсен тҿзҥ хокукына
аукцион уздыру очрагыннан тыш, дҽҥлҽт яки муниципаль
ихтыяҗлар ҿчен резервланган;
13) җир кишҽрлеге тҿзелгҽн территория чиклҽрендҽ
урнашкан, аңа карата аны ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн
территория яисҽ аңа карата аны комплекслы ҥзлҽштерҥ
турында
шартнамҽ тҿзелгҽн территория чиклҽрендҽ
урнашкан;
14) җир кишҽрлеге территориаль планлаштыруның
расланган
документлары
һҽм
(яки)
территорияне
планлаштыру
документлары
нигезендҽ
федераль
ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны
яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен
билгелҽнгҽн;
15) җир кишҽрлеге Россия Федерациясе дҽҥлҽт
программасы, Россия Федерациясе субъектының дҽҥлҽт
программасы
яисҽ
адреслы
инвестицион
программа
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2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен алына торган дҽҥлҽт
пошлинасын яисҽ башка тҥлҽҥне
алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм
нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган
документлар (документлар)
турында белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен
исҽплҽҥ методикасы турында
мҽгълҥматны да кертеп, дҽҥлҽт

нигезендҽ бина яки корылманы урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн;
16) җир кишҽрлегенҽ карата аны бирҥне алдан
килештерҥ турында Карар кабул ителде;
17) җир кишҽрлегенҽ карата, мондый җир участогын
бирҥне алдан килештерҥ яки аны бирҥдҽн баш тарту турында
Карар кабул ителгҽн очраклардан тыш, аны бирҥне алдан
килештерҥ турында гариза яисҽ җир участогы бирҥ турында
гариза керде;
18) җир кишҽрлеге гомуми файдаланудагы җир
кишҽрлеге булып тора яисҽ гомуми файдаланудагы җирлҽр,
гомуми кулланылыштагы территория чиклҽрендҽ урнашкан;
19) җир кишҽрлеге, мондый җир кишҽрлегендҽ урнашкан,
авария хҽлендҽ һҽм сҥтелергҽ яки реконструкциялҽнергҽ
тиешле кҥпфатирлы йортны тану сҽбҽпле, дҽҥлҽт яки
муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган җир кишҽрлеклҽреннҽн
тыш, дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен тартып
алынды
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми
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хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза
биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь
вакыты
2.13. Гариза бирҥченең
муниципаль хезмҽттҽн һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнаша торган оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану турындагы
гаризасын, шул исҽптҽн
электрон формада, теркҽҥ
вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтелҽ торган бҥлмҽлҽргҽ,
кҿтҥ залына, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында гаризалар
тутыру урыннарына, аларны
тутыру ҥрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документлар
исемлеге булган мҽгълҥмат
стендларына, мондый хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза бирҥ
вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта
кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш

Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган гариза
ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ теркҽлҽ

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм
янгын сҥндерҥ системасы, документлар тутыру ҿчен кирҽкле
җиһаз, мҽгълҥмат стендлары белҽн җиһазландырылган
биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына
тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага уңайлы
керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль,
текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат гариза бирҥчелҽр
ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның
чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла
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мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм
рҽсмилҽштерҥгҽ, шул исҽптҽн
инвалидларны социаль яклау
турында федераль законнар һҽм
Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ
кҥрсҽтелгҽн объектларга
инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге
һҽм
сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре,
шул исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать
итҥченең
муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ
вазыйфаи затлар белҽн ҥзара
хезмҽттҽшлеге
саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр кулланып, дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле
ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы
кҥлҽмдҽ),
җирле
ҥзидарҽ
органының
телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать итҥче телҽге белҽн
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр

Муниципаль
хезмҽттҽн
һҽркем
файдалана
алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге
зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек санда
булуы;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм
сроклары
турында
тулы
мҽгълҥмат
булу,
http://
www.apastovo.tatarstan.ru " Интернет» челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында;
инвалидларга
башкалар
белҽн
тигез
дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга комачаулаучы каршылыкларны
узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын билгелҽҥче
кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ һҽм
аларга документларны тапшырганда чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең
гамҽллҽренҽ
(гамҽл
кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
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кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
ҥзҽклҽрендҽ берничҽ дҽҥлҽт һҽм хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
(яки) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
комплекслы запрос)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны биргҽндҽ
һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең
ҥзара
хезмҽттҽшлеге
кҥздҽ
тотыла.
Аралашуның
дҽвамлылыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында
мҽгълҥмат
мҿрҽҗҽгать
итҥче
тарафыннан
http://
www.apastovo.tatarstan.ru " дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең бердҽм порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип буенча һҽм
комплекслы мҿрҽҗҽгать составында кҥрсҽтелми
2.16. Башка талҽплҽр, шул
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе
исҽптҽн экстрориаль принцип
турында консультацияне Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе яки
буенча муниципаль хезмҽт
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен
Порталы аша алырга мҿмкин.
исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль
Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ кҥрсҽтелгҽндҽ,
хезмҽт экстриториаль принцип
мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
буенча бирелгҽн булса) һҽм
а)
бердҽм
порталда
яки
региональ
порталда
электрон формада муниципаль
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б) Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан файдаланып,
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризаны электрон документ
рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар җибҽргҽндҽ
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза кулланыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең
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25.06.2012 ел, № 634 карарында каралган очракларда гади
электрон имза кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формада
тапшырылган гаризаларның ҥтҽлеше турында мҽгълҥмат
алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д)
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның вазыйфаи
затларына,
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең
муниципаль
районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы, федераль дҽҥлҽт
мҽгълҥмат системасы порталы аша дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи затлары,
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽткҽрлҽр
тарафыннан
башкарылган
карарларга
һҽм
гамҽллҽргҽ
(гамҽл
кылмауларына) судка кадҽр шикаять бирҥ процессын тҽэмин
итҽ торган шикаять бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны
ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр формалаштыру һҽм җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) аукцион ҥткҽрҥ;
6) шартнамҽ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза электрон формада палатага
электрон почта яки Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе аша җибҽрелҽ. Электрон формада
кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
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электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм аңа гариза
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ
3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итҥ турында запросларны җибҽрҽ:
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан булган (булган) кҥчемсез милек
объектларына хокуклары турында Ҿземтҽ;
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп характеристикалар һҽм
кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза кергҽн кҿннҽн алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
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документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар органга яки оешмага, документ
һҽм мҽгълҥмат бирҽ торган оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн ҿч кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Палата белгече кергҽн документлар һҽм белешмҽлҽр нигезендҽ):
аукцион ҥткҽрҥ турында яки аукцион ҥткҽрҥдҽн баш тарту турында Карар кабул итҽ;
җир кишҽрлеге бирҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, боерык проектын яки хат
проектын ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн документ проектын рҽсмилҽштерҽ;
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын
гамҽлгҽ ашыра;
документ проектын палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) кул кую
ҿчен җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура, Документлар (белешмҽлҽр) кергҽн
вакыттан алып, бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ)
кул кую ҿчен җибҽрелгҽн документ проекты.
3.5.2. Палата җитҽкчесе (аларга вҽкалҽтле зат) документ проектын раслый,
боерыкларга кул куя һҽм палатаның мҿһере белҽн раслый яки баш тарту турында хат
имзалый. Кул куелган документ палата белгеченҽ җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура документ проекты раслауга кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган документ проекты.
3.5.3. Палата Белгече:
баш тарту турында боерык яки хат теркҽлҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн
кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документны теркҽҥ кҿнендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.5.4. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) кул кушырып язылган
кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында хат бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
карарны бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн
кҿнендҽ;
хатны почта аша хат белҽн җибҽрҥ - 3.5.3 пунктында каралган процедура
тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ. ҽлеге Регламентның 1 нче пункты.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: җир участогы бирҥдҽн баш тарту турында бирелгҽн
карар яки хат.
3.6. Аукцион ҥткҽрҥ
3.6.1. Палата белгече аукционны оештыручыларга аукцион ҥткҽрҥ турында боерык
җибҽрҽ.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар ҽлеге Регламентның 3.5.3
пунктында каралган процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: аукционны оештыручыга җибҽрелгҽн кҥрсҽтмҽ.
3.6.2. Аукционны оештыручы кҥрсҽтмҽ алып, аукцион ҥткҽрҥ турында хҽбҽрнамҽне
җирлек, шҽһҽр округы Уставының муниципаль хокукый актларын рҽсми бастырып чыгару
(халыкка җиткерҥ) ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, аукцион уздырылган кҿнгҽ кадҽр утыз
кҿннҽн дҽ ким булмаган җир кишҽрлеге урнашкан урын буенча бастырып чыгаруны
тҽэмин итҽ һҽм аукцион ҥткҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар аукционны оештыручы
регламенты белҽн билгелҽнгҽн срокта гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: аукцион ҥткҽрҥ турында хҽбҽрнамҽне бастырып
чыгару.
3.6.3. Аукционны оештыручы аукцион ҥткҽрҽ һҽм аның нҽтиҗҽлҽре буенча аукцион
нҽтиҗҽлҽре буенча ике нҿсхҽдҽ беркетмҽ тутыра. Бер нҿсхҽ аукцион җиңҥчегҽ бирелҽ.
Аукцион нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽ Татарстан Республикасы Апас муниципаль
районының рҽсми сайтында урнаштырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
аукцион кҿнендҽ - җиңҥчегҽ беркетмҽ бирҥ;
протоколны Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының рҽсми сайтында
урнаштыру - ҽлеге беркетмҽгҽ кул куелганнан соң бер эш кҿне эчендҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: сайтка беркетмҽ бирҥ һҽм урнаштыру.
3.7. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
3.7.1. Палата белгече аукцион нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽ алып, җир
кишҽрлеген арендалау килешҥе проектын ҽзерли һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн
документ проектын килештерҥ һҽм кул кую процедурасын гамҽлгҽ ашыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар аукцион нҽтиҗҽлҽре турында
рҽсми сайтта мҽгълҥмат урнаштырылган кҿннҽн соң ун кҿн узгач гамҽлгҽ ашырыла.
Килешҥ проектына кул куюга юнҽлдерелгҽн процедураларның нҽтиҗҽсе.
3.7.2. Палата җитҽкчесе килешҥ проектын имзалый һҽм теркҽҥ ҿчен палатага
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥгҽ җибҽрелгҽн килешҥгҽ кул куелды.
3.7.3. Палата белгече килешҥне терки, гариза бирҥчегҽ хҽбҽр итҽ һҽм имзаланган
Шартнамҽнең нҿсхҽлҽрен гариза бирҥчегҽ кул кую ҿчен җибҽрҽ (бирҽ).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура башкарыла:
килешҥ бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн кҿнендҽ;
килешҥне почта аша хат белҽн җибҽрҥ-ҽлеге Регламентның 3.7.2 пунктында
каралган процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ җибҽрелгҽн (бирелгҽн) шартнамҽ.
3.7.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче килешҥ нҿсхҽлҽрен имзалый һҽм палатага кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алынган кҿннҽн алып утыз
календарь кҿннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: палатага җибҽрелгҽн документ.
3.8. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.8.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (5 нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
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техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.8.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.8.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 яки 3.7
пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны
мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын
тартып алу белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша
(электрон почта аша) документны палатага техник хата булган документ оригиналын
тапшырганда алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
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4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
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6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
Шикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет" мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районының рҽсми сайтыннан (http://
www.apastovo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын булдыру http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук
кабул ителергҽ мҿмкин каршындагы шҽхси кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
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5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы тҥбҽндҽге
процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны Формалаштыру һҽм
җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында консультация
алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана. Электрон
формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше Регламентында
каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн
элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
алдыннан________________________________________
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булса), яшҽҥ урыны, шҽхесне раслаучы документ
реквизитлары, ИНН)
_____________________________________
(юридик затлар ҿчен-атамасы, урнашу урыны, оештырухокукый рҽвеше, ЕГРЮЛ, ОГРНДА дҽҥлҽт теркҽве
турында белешмҽлҽр)
________________________________________________
_____________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)
Гариза
аукцион ҥткҽрҥ юлы белҽн арендага бирҥ ҿчен җир кишҽрлеге тҿзҥ турында
Җир
участогы
булдыруыгызны
сорыйм________________________________________ һҽм бирергҽ, аны ҥз милкенҽ
(җир кишҽрлегеннҽн файдалану максаты кҥрсҽтелҽ)
аукцион формасында ҥткҽрелҽ торган сатуларда җир кишҽрлеген сату юлы белҽн.
Җир кишҽрлеге___________ кв. м., кадастр номеры ____________:__, рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿре белҽн ___________________, Җир категориясе_______________,
адрес буенча урнашкан: ___________ муниципаль район (шҽһҽр округы), торак
пункт_________________ урам________________ Д. _____ _ _ _ _
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
Физик затлар:
1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (гражданин ҿчен);
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
3) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир участогы тҿзергҽ һҽм чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Юридик затлар:
1) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
2) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿзергҽ кирҽк булса һҽм җир кишҽрлеген тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси үзенчәлекләрне
бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү
кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка гамәлләр), муниципаль
хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан алар
нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул исәптән автоматлаштырылган режимда
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эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук мин вәкиле булып торган затның ризалыгын
раслыйм.
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа
күрсәтелгән
муниципаль
хезмәтнең
сыйфатын
бәяләү
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирәм.

______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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2 нче номерлы кушымта
БОЕРЫК БОЕРЫК
«_____» ________________ 20___Казан шҽһҽре_____
Оештыру һҽм ҥткҽрҥ турында
аукцион нҽтиҗҽлҽре
җир кишҽрлеклҽрен сату
РФ Җир кодексының_________, «кҥчемсез милеккҽ һҽм аның белҽн алышбирешлҽргҽ хокукларны дҽҥлҽт теркҽве турында» Федераль закон, РФ Хҿкҥмҽтенең
11.11.2002 ел, № 808 Карары, Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы
Советының «Апас муниципаль районы Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
турында» гы карары белҽн расланган Апас муниципаль районы Җир һҽм мҿлкҽт
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турындагы Положениегҽ туры китереп, "дҽҥлҽт яки муниципаль
милектҽ булган җир кишҽрлеклҽрен сату яки аренда килешҥлҽрен тҿзҥ хокукын оештыру
һҽм ҥткҽрҥ турында" гы 11.11.2002 ел, № 808______ № ____, Апас муниципаль
районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы карар итте:
1. 1 нче кушымта нигезендҽ дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган җир
кишҽрлеклҽрен (алга таба-объектлар) милеккҽ сату буенча ачык аукцион (катнашучылар
составы һҽм бҽя турында тҽкъдимнҽр бирҥ формасы буенча) ҥткҽрергҽ.
2. Кушымта итеп бирелҽ торган исемлектҽ кҥрсҽтелгҽн исемлекне расларга (1 нче
кушымта)):
- бҽялҽҥ турындагы хисап нигезендҽ бҽйсез бҽялҽҥче тарафыннан билгелҽнгҽн
объектларның башлангыч бҽясе (объект бҽясенең зурлыгы),
- задатоклар суммасы;
3.
Аукционны
оештыруны
һҽм
уздыруны
тҽэмин
итҽргҽ________________________________________________ гамҽлдҽге законнар һҽм
№ _ _ _ _ _ агент килешҥе нигезендҽ.«____» ________________ 20_____ шҽһҽр
4. Бҥлҽклҽҥ _______________________________________ _ _ _ _ _ боерыкны ҥтҽҥ
ҿчен, лҽкин кимендҽ ____________ бер лот ҿчен – юридик затлар ҿчен һҽм аннан да ким
булмаган кҥлҽмдҽ _____________ аукционда җиңҥче тҥли торган җир кишҽрлеклҽрен сату
бҽясеннҽн бер лот (физик затлар ҿчен).
5. Аукционда катнашу ҿчен задаток кҥлҽмен ике ҿлештҽн – лотның башлангыч
бҽясеннҽн-задатокны һҽм задатокны аукционда җиңҥче (бердҽнбер катнашучы)
тарафыннан сату алды ҽзерлеге һҽм аукционны оештыручыны бҥлҽклҽҥ чыгымнарын
тҥлҽҥне тҽэмин итҥ сыйфатында билгелҽҥ.
6. Аукцион комиссиясен тҥбҽндҽге составта расларга:
Комиссия рҽисе– ______________________ – муниципаль районның (шҽһҽр
округының) милек һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе.
Комиссия ҽгъзалары:
- _______________
- _____________
7. Аукцион ҥткҽрҥ һҽм аның нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥмати хҽбҽр
бастырырга;__________ газетага«________________» һҽм ТР Апас муниципаль
районының рҽсми сайтында урнаштырырга.
8. Ҽлеге кҥрсҽтмҽнең ҥтҽлешен контрольдҽ тотам.
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Палата рҽисе
Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре
Апас муниципаль районы
Зҽй муниципаль районы

______________________
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Килешҥ
җир кишҽрлеген сату-алу
№ _____
_______________ «______» _______________20___шҽһҽр
Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе
________________________, расланган Нигезлҽмҽ нигезендҽ гамҽлдҽ булган, алга таба
«сатучы» дип аталучы____________;
__________________________ , паспорт ___________№ ________________, бирелгҽн
___________________________________________________,
яшҽҥче:
Россия
Федерациясе, ______________________________________________________________,
алга таба «сатып алучы»,
бергҽ аталучы " яклар» муниципаль районның (шҽһҽр округының) Җир һҽм милек
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасының № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ «____» ___________20_______
шҽһҽр "Җир кишҽрлеклҽре бҽясен кҥтҽрҥгҽ ачык аукцион ҥткҽрҥ турында" һҽм " _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ сату нҽтиҗҽлҽре турында беркетмҽ«____» _______________20_______г.
тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге килешҥ тҿзеделҽр:
8. КИЛЕШҤ ПРЕДМЕТЫ
1.1.Сатучы сатып алучы милкенҽ тапшырырга, ҽ сатып алучы тҥбҽндҽге
характеристикалары булган җир участогын сатып алырга һҽм тҥлҽргҽ тиеш була:
1.1.1. Кадастр номеры: 16: 08:_______________:_______;
1.1.2. Урнашкан урыны: Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Апас
муниципаль районы, ________________________________________
1.1.3. Гомуми мҽйдан: _____ (__________________) кв. м;
1.1.4. Максатчан билгелҽнеше (категория) - ___________________________________;
1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: индивидуаль торак тҿзелеше,
1.3. Сервитутларның (йҿклҽмҽлҽрнең) билгелҽнгҽн чиклҽре җир кишҽрлегенең кадастр
паспортында билгелҽнгҽн, ул ҽлеге шартнамҽнең аерылгысыз ҿлеше булып тора.
1.4. Сатучы, сатучы белми алмаган ҿченче затларның хокуклары һҽм дҽгъвалары
белҽн чиклҽнмҽгҽн һҽм рҿхсҽт ителгҽн куллану нигезендҽ аны куллануда чиклҽнмҽгҽн
җир кишҽрлеге дип гарантияли.
9. ТҤЛҼҤ ШАРТЛАРЫ ҺҼМ ИСҼП-ХИСАП ТҼРТИБЕ
2.1. Сатып алучы җир кишҽрлеген килешҥ ҥз кҿченҽ кергҽннҽн соң 30 кҿн эчендҽ акча
белҽн тҥли.
2.2.Җир кишҽрлеге ҿчен тҥлҽнергҽ тиешле Сумма тҽшкил итҽ: _______________ сум
(_____________________________ сум.
2.3. Тҥлҽҥ сатып алучы тарафыннан исҽп-хисап счетына башкарыла: №
__________________________
к
______________________
БИК
_______________________, КПП ________________, кабык __________________, инҽ
_________________, получатель - РФ Федераль казначылыгының ТР буенча идарҽсе,
Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы, ОКАТО
_______________________
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2.4. Сумма ______________ сум (____________ аукционда катнашу ҿчен сатып
алучы керткҽн задаток суммасыннан задаток турында килешҥ нигезендҽ җир кишҽрлеге
ҿчен тҥлҽҥ хисабына исҽплҽнҽ.
3. ЯКЛАРНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ
3.1. Сатып алучы бурычлы:
3.1.15.
Кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне
дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашыручы органда җир кишҽрлегенҽ милек хокукын
кҥчҥне ҥз хисабына теркҽргҽ.
3.1.16.
Тҥлҽргҽ сумманы кҥрсҽтелгҽн п. 2. 2. 2.1. билгелҽнгҽн срокларда.
Килешҥ.
3.1.17.
Сатучыга җир кишҽрлеген тулысынча тҥлҽҥ фактын раслаучы тҥлҽҥ
документларын, 2.1.п. кҥрсҽтелгҽн тҥлҽҥ срогы чыкканнан соң, килҽсе кҿннҽн дҽ соңга
калмыйча тапшырырга. Килешҥ.
3.1.18.
Җир кишҽрлеген ҽлеге шартнамҽнең 1.1.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн
рҿхсҽт ителгҽн куллану нигезендҽ генҽ файдаланырга.
3.1.19.
Җир кишҽрлеген саклау, шул исҽптҽн туфракны саклау, җир
кишҽрлеген деградациялҽҥ бара торган тискҽре (зарарлы) йогынтылардан саклау, җир
кишҽрлегенең пычрану һҽм чҥплҽнҥ нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ буенча чаралар ҥткҽрҥ.
3.1.20.
Дҽҥлҽт контроле һҽм кҥзҽтчелеге органнарына аны карау ҿчен җир
кишҽрлегенҽ ирекле керҥ мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ.
3.1.21.
Участокта эксплуатация һҽм ремонт хезмҽтлҽре талҽплҽренҽ туры
китереп җир кишҽрлеген карап тоту, электр линиялҽрен, элемтҽ линиялҽрен (шул исҽптҽн
линия-кабель корылмалары), нефть ҥткҽргечлҽрне, газ ҥткҽргечлҽрне һҽм башка труба
ҥткҽргечлҽрне, коммуналь һҽм инженерлык челтҽрлҽрен, юлларны, юлларны һ.б. ларны
эксплуатациялҽҥ һҽм ремонтлау, аларга хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ комачауламаска, җир
кишҽрлегендҽ урнашкан гомуми файдаланудагы объектларны тҥлҽҥсез һҽм тоткарлыксыз
файдалануны тҽэмин итҽргҽ.
3.2. Сатучы бурычлы:
3.2.1.Җир кишҽрлеге тулысынча тҥлҽгҽннҽн соң 30 (утыз) кҿннҽн дҽ соңга калмыйча
җир кишҽрлеген кабул итҥ-тапшыру актын тҿзҥне һҽм тапшыруны тҽэмин итҽргҽ кирҽк.
4. МИЛЕК ХОКУКЫ КҤЧҤ ТҼРТИБЕ
4.1.Җир кишҽрлегенҽ милек хокукы сатып алучы тарафыннан 2.1.п. белҽн каралган
йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽгҽнчегҽ кадҽр сатучы тарафыннан саклана.2.2. килешҥ.
4.2. Җир кишҽрлегенҽ милек хокукы сатып алучыга милек хокукы кҥчҥне дҽҥлҽт
теркҽвенҽ алган мизгелдҽн кҥчҽ. Җир кишҽрлегенҽ милек хокукын дҽҥлҽт теркҽве ҿчен
килешҥ һҽм кабул итҥ-тапшыру акты нигез булып тора.
4.3. Җир кишҽрлеге сатып алучыга яклар тарафыннан кабул итҥ-тапшыру акты
имзаланганнан соң тапшырылган дип санала.
5. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ
5.1. Сатып алучы килешҥнең 2.1 1, 2.2 п .ларында каралган шартларны ҥтҽмҽгҽн
һҽм/яки тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн очракта, шартнамҽ килешҥнең 2.1 1 пунктында кҥрсҽтелгҽн
срок чыкканнан соң икенче кҿнгҽ ҿзелгҽн дип санала.
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Шул ук вакытта җир кишҽрлеге гамҽлгҽ ашырылмый дип санала һҽм дҽҥлҽт
(муниципаль) милкендҽ кала. Аукционда катнашу ҿчен сатып алучы керткҽн задаток
суммасы бу очракта кире кайтарылмый.
6. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕ
6.1.Килешҥ яклар кул куйганнан соң ҥз кҿченҽ керҽ
6.2.Килешҥне ҿзҥ яклар килешҥе буенча, шулай ук 5.1 п.нигезендҽ мҿмкин. килешҥ.
6.3. Ҽлеге килешҥ буенча барлык бҽхҽслҽр һҽм аңлашылмаучанлыклар яклар
тарафыннан суд белҽн килешҥгҽ ирешмҽгҽн очракта сҿйлҽшҥлҽр юлы белҽн хҽл ителҽ.
6.4.Килешҥдҽ җайга салынмаган якларның мҿнҽсҽбҽтлҽре гамҽлдҽге законнар белҽн
җайга салына.
6.5.Килешҥ бер ҥк юридик кҿчкҽ ия булган ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде (сатучы, сатып алучы
һҽм теркҽҥче оешма ҿчен бер нҿсхҽ).
7. ЯКЛАРНЫҢ РЕКВИЗИТЛАРЫ
Сатучы:

Сатып алучы:

Адрес: 42____ _ _ Россия Федерациясе, Адрес:
Россия
Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас районы,
_______________________________
Банк реквизитлары:
ТР буенча ФКИ, Апас муниципаль
районының
Мҿлкҽт
һҽм
җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы)
ИНҼ __________ КПП ____________
____________________________
Исҽп-хисап: _________________
БИК ______________
КБК ______________
8. ЯКЛАР ИМЗАЛАРЫ
Исеменнҽн
сатып алучы
_____________

________________

_____________

________________
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4 нче номерлы кушымта
АКТ
җир кишҽрлеген кабул итҥ – тапшыру

№_______ «___»__________20___ шҽһҽр

Без, тҥбҽндҽ имза куючылар,
Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе
_____________________, нигезендҽ гамҽлдҽге Нигезлҽмҽ, расланган ________________,
алга таба сатучы, бер яктан, дип атала.___________________________, паспорт _____ №
_______, бирелгҽн ___________________________, яшҽҥче: ______________________,
алга таба «сатып алучы», икенче яктан, тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге акт тҿзеделҽр:
2. Аукционда җир кишҽрлеген сату-алу килешҥе нигезендҽ;«___» _____________ 20___
г. № _ _ _ _ _ _ _ _ сатучы хҽбҽр итҽ, ҽ сатып алучы җир кишҽрлеген тҥбҽндҽге
характеристикалар белҽн кабул итҽ:
1.1.1. Кадастр номеры: 16: 08:__________________:____;
1.1.2. Урнашкан урыны: Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Апас
муниципаль районы, ______________________________;
1.1.3. Гомуми мҽйдан: ________ (____________________________) кв. м;
1.1.4. Категория-җирлҽр ____________________;
1.1.5. Рҿхсҽт ителгҽн куллану: индивидуаль торак тҿзелеше,
2. Ҽлеге документ кабул ителҽ торган җир кишҽрлегенҽ карата сатып алучыдан
дҽгъвалар булмавын раслый.
Акт ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде, аларның һҽркайсы бер ҥк юридик кҿчкҽ ия.
Яклар имзалары һҽм матбугат:
Исеменнҽн
сатып алучы
____________
____________

______________
______________
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Казан шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын
ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламентына
«Казан шҽһҽре муниципаль берҽмлеге
Башкарма комитетының Җир һҽм
милек мҿнҽсҽбҽтлҽре комитеты»
муниципаль казна учреждениесе
рҽисенҽ
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Алдыннан:________________________
___
Гариза
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр) ҥземнең
ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка кагылышлы,
шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
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______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының

Казан шҽһҽре
(белешмҽ буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Вазифа

Телефон

Палата рҽисе

8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Палата белгече

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Ranil.Idiyatullin@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

13 нче кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитеты карары буенча
2002 елның 1 сентябре, № 318
Казан шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан
аерым максатларда гавами сервитут билгелҽҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) аерым максатларда (алга таба-муниципаль хезмҽт) гавами сервитутны
билгелҽҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: Россия Федерациясе Җир кодексының 39.40
статьясында кҥрсҽтелгҽн юридик затлар (алга таба - мҿрҽҗҽгать итҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
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Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
http://www.apastovo.tatar.ruчелтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль
район рҽсми сайтының адресы: (http:// www.apastovo.tatar.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст
мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн
эшлҽҥ ҿчен.
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
http://www.apastovo.tatar.ru2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми
сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatar.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады
ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ:
(Алга таба-РФ ГК) (РФ законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.));
Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, №136-ФЗ (алга таба – РФ ЗК)
(алга таба-РФ ЗК) (РФ законнары җыелышы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.);
"Россия Федерациясендҽ бҽялҽҥ эшчҽнлеге турында" 29.07.1998 ел, №135-ФЗ
Федераль закон (алга таба-135-ФЗ номерлы Федераль закон), 03.08.1998, № 31, 3813 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел,
№210-ФЗ Федераль закон (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары
җыелышы, 02.08.2010, №31, ст. 4179);
Россия Федерациясе Икътисадый ҥсеш министрлыгының «шҽхси милектҽге яки
дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган һҽм гражданнарга яисҽ юридик затларга бирелгҽн
җир кишҽрлеклҽренҽ карата халык алдында сервитут ҿчен тҥлҽҥ билгелҽҥ буенча
Методик рекомендациялҽрне раслау турында» 2009 елның 4 июнендҽге 321 номерлы
боерыгы (алга таба – Методика) (алга таба-басылып чыкмаган));
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 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);
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
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Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн
расланган нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Муниципаль район Советы карары белҽн расланган Муниципаль милектҽге җир
кишҽрлеклҽренҽ карата сервитут билгелҽҥ турында килешҥ буенча тҥлҽҥ кҥлҽмен
билгелҽҥ кагыйдҽлҽре.____20___ №__ ( алга таба-тҥлҽҥ кҥлҽмен билгелҽҥ Кагыйдҽлҽре);
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган
(алга таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының)
шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документка кертелгҽн мҽгълҥматларның (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе), алар
нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматларга туры килмҽҥгҽ
китергҽн хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата яки шуңа
охшаган хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гарызнамҽ астында
гавами сервитутны (алга таба ҥтенечнамҽ) билгелҽҥ турында ҥтенечнамҽ (27.07.2010 ел,
№210-ФЗ Федераль законның 2 ст.2 п.) аңлана. Гариза стандарт бланкта тутырыла (җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре ҿлкҽсендҽ дҽҥлҽт сҽясҽтен эшлҽҥ һҽм норматив-хокукый җайга салу
функциялҽрен башкаручы башкарма хакимиятнең федераль органы тарафыннан
эшлҽнҽ).).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру
органы атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең тасвирламасы
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
вакыты, шул исҽптҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ
кирҽклеген исҽпкҽ алып, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору
вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
законнарында каралган булса,
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документларны бирҥ (җибҽрҥ)
вакыты

Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге

Хезмҽтне яки талҽпне билгели
торган норматив акт
сервитут РФ ЗК 39.38 Ст. ,

Аерым максатларда халык алдында
билгелҽҥ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Палата турында нигезлҽмҽ
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
1) гавами сервитутны билгелҽҥ (билгелҽҥдҽн баш РФ ЗК 39.3 ст. 1 п.
тарту) турында Карар
13
7 кҿн дҽвамында дҽҥлҽт милкендҽ булган җир РФ ЗК 39.3 ст. 1 п.
кишҽрлеклҽрендҽ автомобиль юллары яки тимер юл
юллары белҽн кисешкҽн урыннарны, шулай ук
автомобиль юллары яки тимер юллар белҽн кисешкҽн
урыннарны, дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган
җир кишҽрлеклҽрендҽ башка автомобиль юлларына
яки автомобиль юлларына кушылган урыннарны,
автомобиль юлына бҥлеп бирелгҽн полосалар
чиклҽрендҽ, гомуми файдаланудагы тимер юллар
белҽн кисешҥне урнаштыру максатларында гавами
сервитут билгелҽгҽндҽ.
30 кҿн эчендҽ Ачык сервитут урнаштырганда.:
1) электр челтҽре хуҗалыгы, җылылык челтҽрлҽре,
су бҥлҥ челтҽрлҽре, элемтҽ линиялҽре һҽм
корылмалары, газ белҽн тҽэмин итҥ системасының
линия объектлары, нефть ҥткҽргечлҽр һҽм нефть РФ ЗК 39.3 ст. 1 п.
продуктлары ҥткҽргечлҽре, аларның аерылгысыз
технологик ҿлешлҽрен урнаштыру, ҽгҽр кҥрсҽтелгҽн
объектлар федераль, тҿбҽк яки җирле ҽһҽмияттҽге
объектлар булып торсалар, йҽ электр, газ, җылылык,
җылылык, су белҽн тҽэмин итҥ һҽм ташландык

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын бергә кушудан
чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
13
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суларны
агызу,
инженерлык-техник
тҽэминаты
челтҽрлҽренҽ тоташтыру (технологик тоташтыру) ҿчен
кирҽк булса, йҽ дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар
ҿчен элек булган җир кишҽрлеклҽрен алу);
2) федераль, тҿбҽк яки җирле ҽһҽмияттҽге
транспорт инфраструктурасы объектларын тҿзҥне,
ҥзгҽртеп коруны, тҿзеклҽндерҥне, ремонтлауны тҽэмин
итҥ ҿчен кирҽк булган тҿзелеш һҽм башка
материалларны,
вакытлыча
яки
ярдҽмче
корылмаларны (киртҽлҽрне, кҿнкҥреш, навесларны да
кертеп) һҽм (яки) тҿзелеш техникасын урнаштыру,
ҽлеге тҿзелеш, ҥзгҽртеп кору, ремонтлау вакытына,
тҿзелеш, реконструкция, ремонтлауны тҽэмин итҥ ҿчен
кирҽк булган тҿзелеш һҽм башка материалларны (яки)
урнаштыру;;
3) дҽҥлҽт милкендҽге җир кишҽрлеклҽрендҽ
гомуми файдаланудагы автомобиль юллары яисҽ
тимер юл юллары белҽн кисешкҽн урыннарны, шулай
ук автомобиль юллары яки тимер юллар белҽн
кисешкҽн урыннарны, дҽҥлҽт яисҽ муниципаль
милектҽ
булган
җир
кишҽрлеклҽрендҽ
башка
автомобиль юлларына яки башка автомобиль
юлларына кушылган урыннарны, автомобиль юлына
бҥлеп бирелгҽн полоса чиклҽрендҽ, автомобиль
юлына
бҥлеп
бирелгҽн
полоса
чиклҽрендҽ,
автомобиль юллары яки тимер юллар белҽн кисешкҽн
урыннарны урнаштыру.;
4) тҥнҽледҽ автомобиль юллары һҽм тимер юллар
урнаштыру;
5)
территорияне
планлаштыру
буенча
документларны ҽзерлҽҥ максатларында, федераль,
тҿбҽк яки җирле ҽһҽмияттҽге линияле объектларны
урнаштыруны,
ҽлеге
объектларны
тҿзҥ,
реконструкциялҽҥ ҿчен инженерлык эзлҽнҥлҽрен
ҥткҽрҥне,
шулай
ук
РФ
Законының
39.37
статьясындагы
1
пунктчасында
каралган
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корылмаларны ҥткҽрҥне кҥздҽ тота.
Ҥтенечнамҽне караудан башка кире кайтару-гариза
кергҽн кҿннҽн ике кҿннҽн дҽ артык тҥгел.
Халык алдында сервитутны массакҥлҽм мҽгълҥмат
чараларына һҽм хокукларны теркҽҥ органына җибҽрҥ –
карар кабул ителгҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ.

2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
законнар яисҽ башка норматив
хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
тапшырылырга тиешле муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге,
аларны мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан алу ысуллары, шул
исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
каралмаган.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла
Мҿрҽҗҽгать итҥче халык алдында сервитутны
билгелҽҥ турында ҥтенечнамҽне киметҽ.
1) ҥтенечнамҽ:
- документ формасында кҽгазьдҽ;
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
«электрон имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ имзаланган
электрон формада.;
Ҥтенечнамҽгҽ тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ::
1) электрон документ рҽвешендҽ ҽзерлҽнгҽн гавами
сервитут чиклҽре турында мҽгълҥматлар, ул гавами
сервитут чиклҽренең урнашу урынының график
тасвирламасын һҽм кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт
реестрын алып бару ҿчен билгелҽнгҽн координаталар
системасында бу чиклҽрнең характерлы нокталарының
координаталары исемлеген ҥз эченҽ ала.;
2) мҿрҽҗҽгать итҥче белҽн җир кишҽрлегендҽ һҽм
(яки) җирлҽрдҽ урнашкан линияле объект яки башка
корылманың милекчесе арасында, гавами сервитутны
билгелҽҥ турында ҥтенечнамҽ бирелгҽн җирлҽрдҽ,

РФ ЗК 39.11 ст. 9 п.

РФ ЗК 39.3 ст.7 п.
РФ ЗК 39.11 ст.

РФ ЗК 39.11 ст. 5 п.
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ҥзгҽртеп кору шартлары, шул исҽптҽн кҥрсҽтелгҽн
линияле объектны, корылманы кҥчерҥ яисҽ сҥтҥ,
гавами сервитутны гамҽлгҽ ашыру кҥрсҽтелгҽн
линияле объектны, корылманы реконструкциялҽҥ яисҽ
сҥтҥ зарурлыгына китергҽн очракта, язмача тҿзелгҽн
килешҥ;;
3) инженерлык корылмасына хокукны раслаучы
документларның кҥчермҽлҽре, ҽгҽр кҥрсҽтелгҽн
корылманы ҥзгҽртеп кору яки эксплуатациялҽҥ ҿчен
гавами сервитут билгелҽҥ турында гариза бирелгҽн
булса, мондый хокук теркҽлмҽгҽн булса;
4) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен
раслый торган документ, ҽгҽр гавами сервитутны
билгелҽҥ турындагы ҥтенечнамҽ белҽн мҿрҽҗҽгать Пп.РФ ЗК 39.11 ст. 1 п.
итҥче вҽкиле мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта.
Ҥтенечнамҽдҽ кҥрсҽтелергҽ тиеш:
1) мҿрҽҗҽгать итҥченең исеме һҽм урнашу урыны,
юридик затның дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турындагы
язманың Дҽҥлҽт теркҽҥ номеры, юридик затларның
бердҽм дҽҥлҽт реестрында һҽм салым тҥлҽҥченең
идентификация номеры;
consultantplus://offline/ref=E40D0BD232F76F8506D6B
057D547B8ACD112BD06E2C29B66B47DE20F12969025
1657B10B72EBNAuBG2) РФ Законының 39.37 статьясы
нигезендҽ гавами сервитут билгелҽҥ максаты;
3) ачык сервитутның соралган вакыты;
4) җир кишҽрлеген (аның ҿлешен) һҽм (яки) анда
урнашкан кҥчемсез милек объектын рҿхсҽт ителгҽн
файдалану нигезендҽ куллану мҿмкин тҥгел яисҽ аны
тҽэмин итҥ ҿчен гавами сервитут билгелҽнҽ торган
эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле рҽвештҽ
кыенлашачак (мондый хҽллҽр килеп туган очракта).
Кҥрсҽтелгҽн срокка инженер корылмасын тҿзҥ,
реконструкциялҽҥ, капиталь яки агымдагы ремонтлау
вакыты кертелҽ;
5) ачык сервитутны билгелҽҥ зарурлыгын нигезлҽҥ;
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6)
кҥрсҽтелгҽн
инженерлык
корылмасын
реконструкциялҽҥ һҽм эксплуатациялҽҥ ҿчен гавами
сервитут билгелҽҥ турында гариза бирелгҽн очракта,
инженерлык корылмасының мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ карый
торган хокукына кҥрсҽтмҽ.;
7) ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче кҥрсҽтелгҽн инженерлык
корылмасының милекчесе булмаса, дҽҥлҽт яисҽ
муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген алу
белҽн бҽйле рҽвештҽ кҥчерелҽ торган инженер
корылмасының хокукка ия булуы турында белешмҽлҽр
(статья исеме 2007 елның 2 августындагы 38-ТРЗ
номерлы
Татарстан
Республикасы
законы
редакциясендҽ);
8)
җир
кишҽрлеклҽренең
халык
алдында
сервитутны, адресын һҽм урнашу урынының башка
тасвирламасын билгелҽҥ турында гариза бирелгҽн җир
кишҽрлеклҽренең кадастр номерлары (алар булганда)
;
РФ ЗК 39.11 ст. 2 п.
9) гариза бирҥче белҽн элемтҽ ҿчен почта адресы
һҽм (яки) электрон почта адресы.
Ачык сервитутны билгелҽҥ зарурлыгын нигезлҽҥ
турындагы ҥтенечнамҽдҽ кҥрсҽтелҽ:
1) федераль, тҿбҽк яки җирле ҽһҽмияттҽге
объектларны
планлаштыру
буенча
инженерлык
корылмаларын тҿзҥне кҥздҽ тоткан документларны
ҽзерлҽҥ ҿчен инженерлык эзлҽнҥлҽрен ҥткҽрҥ
максатларында гавами сервитутны билгелҽҥ турында
гариза бирелгҽн очракта, территориаль планлаштыру
документын раслау турындагы карар реквизитлары,
ҽгҽр дҽ федераль, тҿбҽк яки җирле ҽһҽмияттҽге
инженерлык корылмаларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ
ҿчен инженерлык эзлҽнҥлҽрен ҥткҽрҥ максатларында,
шулай ук мондый инженерлык корылмаларын тҿзҥ яки
реконструкциялҽҥ максатларында, шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлеге
турындагы
законнар
нигезендҽ,
территориаль
планлаштыру
документларында
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кҥрсҽтелергҽ тиеш булса, территориаль планлаштыру
документларында;
2) инженерлык корылмасын, автомобиль юлын,
тимер
юлларны
урнаштыруны
кҥздҽ
тоткан
территорияне планлаштыру проектын раслау турында
карар реквизитлары, ҽгҽр инженерлык корылмасын
тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, кҥрсҽтелгҽн автомобиль
юлларын, тимер юлларны, гомуми файдаланудагы
тимер юллар белҽн кисешкҽн юлларны, автомобиль
юлларын,
башка
автомобиль
юлына
кушылу,
автомобиль юлын, тимер юлларны, туннҽледҽ тимер
юлларны
урнаштыру,
ҽлеге
инженерлык
корылмаларын, автомобиль юлын, тимер юлларны
тҿзҥ, реконструкциялҽҥ ҿчен инженерлык эзлҽнҥлҽрен
ҥткҽрҥ ҿчен кҥрсҽтелгҽн инженерлык корылмалары,
автомобиль юллары, тимер юллар, территорияне
планлаштыру буенча документация эшлҽҥ талҽп
ителми;
3) җирлекнең, шҽһҽр округының коммуналь
инфраструктурасы системаларын комплекслы ҥстерҥ
программасын яисҽ инженерлык корылмасын тҿзҥ,
ҥзгҽртеп
кору
чаралары
каралган
Табигый
монополиялҽр субъектларының, коммуналь комплекс
оешмаларының инвестицион программаларын раслау
турында карар реквизитлары, кҥрсҽтелгҽн инженерлык
корылмасын
тҿзҥ
һҽм
реконструкциялҽҥ
максатларында гавами сервитут билгелҽҥ турында
гариза бирелгҽн очракта, табигый монополиялҽр
субъектларының
инвестицион
программалары
нигезлҽмҽлҽрен раслау турында карар реквизитлары;
4) дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир
кишҽрлеген алу турындагы карар реквизитлары,
дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир
кишҽрлеген алу турындагы ҥтенечнамҽ белҽн бер ҥк
вакытта дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир
кишҽрлеген алу белҽн бҽйле рҽвештҽ кҥчерелҽ торган
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инженерлык
корылмаларын
реконструкциялҽҥ
максатларында гавами сервитутны билгелҽҥ турында
гариза бирелгҽн очракта, дҽҥлҽт яисҽ муниципаль
ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген алу турында гариза
белҽн бер ҥк вакытта бирелгҽн ҥтенечнамҽдҽн тыш,
дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир
кишҽрлеген алу;
5) РФ Законының 39.37 статьясындагы 2
пунктчасында каралган максатлар ҿчен гавами
сервитут билгелҽнгҽн очракта федераль, региональ
яки җирле ҽһҽмияттҽге объект тҿзелешен оештыру
проекты;
6) капиталь тҿзелеш объектын инженерлык-техник
тҽэминаты челтҽрлҽренҽ тоташтыру (технологик
тоташтыру) ҿчен кирҽкле инженерлык корылмасын
урнаштыру максатларында гавами сервитут билгелҽҥ
турында
гариза
бирелгҽн
очракта,
мондый
Шартнамҽнең якларын һҽм технологик тоташтыру
срокларын кҥрсҽтеп, электр челтҽрлҽренҽ, җылылык
челтҽрлҽренҽ, су белҽн тҽэмин итҥ һҽм (яки)
ташландык суларны агызу челтҽрлҽренҽ, газ белҽн
тҽэмин итҥ челтҽрлҽренҽ тоташтыру (технологик
тоташтыру) турында шартнамҽ, ҽгҽр дҽ РФ ЗК 39.41
статьясындагы 2 пунктының 1 һҽм 2 пунктчаларында
кҥрсҽтелгҽн документларда каралмаган булса.
Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен
гариза бланкын палатага шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы
Башкарма
комитетның
рҽсми
сайтында
урнаштырылган. (вакытта эшлҽҥ АР гариза формасы
расланмады)
Гариза
һҽм
аңа
теркҽп
бирелҽ
торган
документлар гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь
чыганакта тҥбҽндҽге ысулларның берсен кулланып
тапшырылырга (юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
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нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Ҥтенечнамҽлҽр һҽм документлар, шулай ук,
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
имзаланган электрон документлар рҽвешендҽ гариза
бирҥче
тарафыннан
региональ
портал
аша
тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин
2.6. Норматив хокукый актлар
Ҽлеге категориягҽ кертелергҽ мҿмкин булган
нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ документларны тапшыру талҽп ителми
ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт органнары,
җирле ҥзидарҽ органнары һҽм башка
оешмалар карамагында булган һҽм
гариза бирҥче тапшырырга хокуклы
документларның тулы исемлеге,
шулай ук аларны гариза бирҥчелҽр
тарафыннан алу, шул исҽптҽн
электрон формада алу ысуллары,
аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
документлар алар карамагында
булган дҽҥлҽт органы, җирле ҥзидарҽ
органы яисҽ оешма
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
Ҥтенечнамҽ кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽрен РФ ЗК 39.11 ст. 9 п.
кирҽкле документларны кабул итҥдҽн кҥрсҽтеп, караусыз кире кайтарыла.:
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
1)
ҥтенечнамҽ
ҥтенечнамҽдҽ
кҥрсҽтелгҽн
исемлеге
максатлар ҿчен гавами сервитут билгелҽҥгҽ вҽкалҽтле
җирле ҥзидарҽ органына тапшырылган;
2) мҿрҽҗҽгать итҥче РФ Законының 39.40
статьясында каралган зат булып тормый;
3) РФ Законының 39.37 статьясында каралмаган
максатларда гавами сервитутны билгелҽҥ турында
гариза бирелде;
4)
тапшырылган
документларның
ҽлеге
регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ
һҽм документлар исемлегенҽ туры килмҽве;;
5)
гавами
сервитутны
билгелҽҥ
турында
ҥтенечнамҽ һҽм аңа кушып бирелгҽн документлар РФ
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2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне
туктатып тору яки баш тарту ҿчен
нигезлҽрнең тулы исемлеге

Законының 39.41 статьясындагы 4 пункты нигезендҽ
билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килми
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
каралмаган.
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
РФ ЗК 39.44 ст.1 п.
consultantplus://offline/ref=75803C8153EEC638ED5
AE2F2041A23C52D2B212015BC934CFA22F6D31DA97E
3C69110F40484Fk9j2Iconsultantplus://offline/ref=75803C
8153EEC638ED5AE2F2041A23C52D2B212015BC934CF
A22F6D31DA97E3C69110F40484Ek9j3Iconsultantplus://o
ffline/ref=75803C8153EEC638ED5AE2F2041A23C52D2B
212015BC934CFA22F6D31DA97E3C69110F40484Dk9j4I
1)
гавами
сервитутны
билгелҽҥ
турындагы
ҥтенечнамҽдҽ РФ Законының 39.41 статьясында
каралган яисҽ гавами сервитутны билгелҽҥ турындагы
ҥтенечнамҽдҽ булган мҽгълҥматлар юк, гавами
сервитутны билгелҽҥ зарурлыгын нигезлҽҥ РФ ЗК
39.41 статьясындагы 2 һҽм 3 пунктлары нигезендҽ
билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килми;
consultantplus://offline/ref=75803C8153EEC638ED5
AE2F2041A23C52D2B212015BC934CFA22F6D31DA97E
3C69110F43414Dk9j3Iconsultantplus://offline/ref=75803C
8153EEC638ED5AE2F2041A23C52D2B212015BC934CF
A22F6D31DA97E3C69110F404849k9jEI2) РФ ЗК 23 һҽм
39.39 статьяларында каралган гавами сервитутны
билгелҽҥ шартлары ҥтҽлмҽгҽн;
3) гавами сервитут талҽп ителҽ торган
эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру федераль законнар, техник
регламентлар һҽм (яисҽ) билгеле бер җирлҽрдҽ,
билгеле бер зоналарда, чиклҽрендҽ гавами сервитут
билгелҽргҽ тҽкъдим ителҽ торган территориялҽрдҽ
башка норматив хокукый актлар талҽплҽре нигезендҽ
тыела.;
4) гавами сервитут талҽп ителҽ торган
эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру, шулай ук ҽлеге эшчҽнлек
белҽн бҽйле хокукларны чиклҽҥ җир кишҽрлегеннҽн
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һҽм (яки) анда урнашкан кҥчемсез мҿлкҽт объектыннан
файдалануда аларны рҿхсҽт ителгҽн Торак тҿзелеше
ҿчен билгелҽнгҽн җир кишҽрлеклҽренҽ (шул исҽптҽн
индивидуаль торак тҿзелеше), шҽхси ярдҽмче хуҗалык
алып бару, бакчачылык, яшелчҽчелек алып бару ҿчен
билгелҽнгҽн җир кишҽрлеклҽреннҽн яки башка җир
кишҽрлеклҽренҽ карата ҿч айдан артык файдалану
мҿмкинлегенҽ яки шактый кыенлык китерҽ. Ҽлеге
пунктның нигезлҽмҽлҽре дҽҥлҽт яисҽ муниципаль
милектҽ булган һҽм гражданнарга яисҽ юридик
затларга бирелмҽгҽн җир кишҽрлеклҽренҽ карата
кулланылмый;
5)
гавами
сервитутны
билгелҽҥ
турында
ҥтенечнамҽ бирелгҽн эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру җир
кишҽрлегендҽ һҽм (яисҽ) ҥтенечнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн
җирлҽрдҽ урнашкан линияле объектны яисҽ башка
корылманы ҥзгҽртеп кору (кҥчерҥ), сҥтҥ зарурлыгына
китерҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче белҽн ҽлеге линияле
объект милекчесе арасында, мондый реконструкция
(кҥчерҥ), сҥтҥ шартлары турында корылманы язмача
рҽвештҽ бирелми.;
consultantplus://offline/ref=75803C8153EEC638ED5
AE2F2041A23C52D2B212015BC934CFA22F6D31DA97E
3C69110F40484Ak9j0Iconsultantplus://offline/ref=75803C
8153EEC638ED5AE2F2041A23C52D2B212015BC934CF
A22F6D31DA97E3C69110F40484Ak9jEIconsultantplus://o
ffline/ref=75803C8153EEC638ED5AE2F2041A23C52D2B
212015BC934CFA22F6D31DA97E3C69110F40484Ak9jFI
6) гавами сервитут чиклҽре РФ ЗК 39.37 статьясындагы
1, 3 һҽм 4 пунктларында каралган максатларда гавами
сервитутны билгелҽҥ турында ҥтенечнамҽ бирелгҽн
очракта, инженерлык корылмасын, автомобиль юлын,
тимер юлларны урнаштыру зонасын планлаштыру
буенча каралган документларга туры килми;
7) ҥтенечнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн чиклҽрдҽ гавами
сервитутны билгелҽҥ территорияне планлаштыру
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2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
алына торган дҽҥлҽт пошлинасын
яисҽ башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре

проектында каралган башка объектларны урнаштыруга
комачаулый;
8) гавами сервитут дҽҥлҽт яки муниципаль
ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген алу белҽн бҽйле
рҽвештҽ кҥчерҥ кҥздҽ тотылган инженер корылмасын
реконструкциялҽҥ максатларында сорала һҽм дҽҥлҽт
яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен мондый җир
кишҽрлеген
алу
турындагы
ҥтенечнамҽне
канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарту турында Карар кабул
ителде
Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥле нигездҽ кҥрсҽтелҽ.
Халык сервитут ҿчен тҥлҽҥ гавами сервитутның
билгелҽнгҽн чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге һҽм (яки) РФ ЗК 39. 46 ст.
җирлҽрнең пропорциональ мҽйданына пропорциональ
рҽвештҽ исҽплҽнҽ.
Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽге һҽм ҿченче
затларның хокуклары белҽн авырайтылмаган җир
кишҽрлегенҽ карата гавами сервитут ҿчен тҥлҽҥ ҽлеге
җир кишҽрлегеннҽн һҽр ел файдаланганда мондый
җир кишҽрлегенең кадастр бҽясенең 0,01 проценты
кҥлҽмендҽ билгелҽнҽ. Шул ук вакытта гавами сервитут
ҿчен ҿч елга һҽм аннан кҥбрҽк вакытка билгелҽнгҽн
тҥлҽҥ сервитут белҽн авырайган җир кишҽрлегенең
кадастр бҽясенең 0,1 процентыннан да ким булмаска
тиеш.
Ҽгҽр җир кишҽрлеклҽренҽ һҽм (яки) җирлҽргҽ
карата кадастр бҽясе билгелҽнмҽгҽн булса, гавами
сервитут ҿчен тҥлҽҥ кҥлҽме муниципаль район (шҽһҽр
округы), муниципаль берҽмлек составында җир
кишҽрлеклҽренең
кадастр
бҽясенең
уртача
кҥрсҽткеченнҽн чыгып исҽплҽнҽ.
Дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган һҽм
гражданнарга яки юридик затларга бирелгҽн җир
кишҽрлеклҽренҽ карата халык алдында сервитут ҿчен
тҥлҽҥ " Россия Федерациясендҽ бҽялҽҥ эшчҽнлеге
турында «Федераль закон һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре
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ҿлкҽсендҽ дҽҥлҽт сҽясҽтен эшлҽҥ һҽм нормативхокукый җайга салу функциялҽрен гамҽлгҽ ашыручы РФ ЗК 39. 46 ст. 6 п.
башкарма хакимиятнең федераль органы тарафыннан
расланган Методик рекомендациялҽр нигезендҽ
билгелҽнҽ. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽме җир кишҽрлегенҽ ия
булучыга гавами сервитутны гамҽлгҽ ашыру турында
килешҥне юллау датасына утыз кҿннҽн дҽ соңга
калмыйча билгелҽнҽ.
Билгелҽнгҽн Ачык сервитут тҥлҽҥсез булып тора:
1) РФ Законының 39.37 статьясындагы 3
пунктчасында каралган максатларда;
2) РФ Законының 39.37 статьясындагы 4
пунктчасында каралган максатларда, дҽҥлҽт яки
муниципаль милектҽ булган һҽм ҿченче затларның
хокуклары белҽн чиклҽнмҽгҽн җир кишҽрлеклҽренҽ
һҽм (яки) җирлҽргҽ карата гавами сервитут билгелҽҥ
очрагында;
3) ҥтҽҥ максатларында гавами сервитут билгелҽнгҽн
инженер-техник тҽэминат челтҽрлҽренҽ тоташтыру РФ ЗК 39. 46 ст.7 п.
(технологик тоташтыру) турында Шартнамҽнең якы
булган җир кишҽрлегенҽ карата.
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар
(документлар) турында белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен исҽплҽҥ
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
методикасы турында мҽгълҥматны да ителми
кертеп, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне алу
тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ,
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
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катнашучы оешма тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең муниципаль
хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану турындагы
гаризасын, шул исҽптҽн электрон
формада, теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ
торган бҥлмҽлҽргҽ, кҿтҥ залына,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру урыннарына,
аларны тутыру ҥрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документлар исемлеге
булган мҽгълҥмат стендларына,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ,
шул исҽптҽн инвалидларны социаль
яклау турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн
объектларга инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ карата
талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге
һҽм
сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре,
шул
исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль

артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
артмаска тиеш
Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн
эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
теркҽлҽ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы
система һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар
тутыру ҿчен кирҽкле җиһаз, мҽгълҥмат стендлары
белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ
(бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт
итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат
гариза бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен
исҽпкҽ алып урнаштырыла

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
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хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны һҽм
аларның дҽвамлылыгы, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында
мҽгълҥмат алу мҿмкинлеге, шул
исҽптҽн мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр кулланып, дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн
тулы
кҥлҽмдҽ),
җирле
ҥзидарҽ
органының
телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать итҥче телҽге белҽн
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ берничҽ
дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ комплекслы запрос)

документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең
җитҽрлек санда булуы;
http://www.apastovo.tatar.ruмҽгълҥмат
стендларында, мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары
турында
тулы
мҽгълҥмат
булу
http://www.apastovo.tatar.ru " Интернет» челтҽрендҽ,
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм
порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул
иткҽндҽ һҽм аларга документларны тапшырганда
чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatar.ruМуниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан
сайтта
алынырга
мҿмкин
http://www.apastovo.tatar.ru " дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталында, КФҤтҽ.
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2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн
экстрориаль принцип буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
муниципаль хезмҽт экстриториаль
принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм
электрон формада муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
кҥрсҽтелми
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу
тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул итҥ
бҥлмҽсе яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ
хокуклы:
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имза
кулланыла.
Мҿрҽҗҽгать
итҥче
Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634
карарында каралган очракларда гади электрон имза
кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада
тапшырылган
гаризаларның
ҥтҽлеше
турында мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
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кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның
вазыйфаи затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы,
федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы порталы аша
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар,
аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга
һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр
шикаять бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять
бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ вакыты, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) җир кишҽрлеклҽренҽ ия булучыларны белдерҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
Россия Федерациясе Җир кодексының 39.37 статьясындагы 3 пунктчасында
каралган максатларда гавами сервитут билгелҽҥ турында Карар кабул итҥ
3.3. Ҥтенечнамҽне кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша язмача яисҽ электрон формада гариза бирҽ һҽм ҽлеге
регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
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карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ ҥтенечнамҽне теркҽҥ
ҿчен каршылыклар булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту
ҿчен ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Ходатайствоны гариза кергҽн кҿннҽн алып ике кҿн эчендҽ караудан башка кире
кайтару.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм палата
белгеченҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ
3.4.1. Палата белгече башкара:
гаризага кушып бирелҽ торган документларның булу-булмавын тикшерҥ;
Ачык сервитут ҿчен тҥлҽҥ хисаплау;
гавами сервитутны билгелҽҥ (билгелҽҥдҽн баш тарту) турында карар ҽзерлҽҥ;
палата рҽисе белҽн килешҥ;
документны палата җитҽкчесенҽ раслауга җибҽрҥ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документлар кергҽн кҿннҽн ике
кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: раслауга юнҽлдерелгҽн документ.
3.4.2. Палата җитҽкчесе документка кул куя, теркҽҥ ҿчен палатага җибҽрҽ.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган документ яки теркҽлҥгҽ җибҽрелгҽн баш
тарту турында хат.
3.4.3. Палата Белгече:
östäl qısası;
Интернет " мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге ҥзенең рҽсми сайтында
гавами сервитут урнаштыру турында карар урнаштыра";
җирлек, шҽһҽр округы (муниципаль район) Уставының муниципаль хокукый
актларын рҽсми бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ) ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽлеге
карарны (аңа кушымталардан тыш), халыкка карата гавами сервитут билгелҽнгҽн җир
кишҽрлеклҽре һҽм (яки) җирлҽр (җирлекара территориядҽ) урнашкан җир кишҽрлеклҽре
(аларга карата кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн җир участоклары) урнашкан очракта,
җирлек, шҽһҽр округы (муниципаль район уставында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бастырып
чыгаруны тҽэмин итҽ;
Россия Федерациясе Җир кодексының 39.42 статьясындагы 1 яки 8 пункты
нигезендҽ, бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽдҽ һҽм җир
кишҽрлеклҽренҽ хокукларны (хокукларны) исҽпкҽ алу турындагы гаризаларда почта
адреслары буенча бирелгҽн хокуклар турындагы белдерҥ һҽм халык алдында сервитут
билгелҽҥ турында Карар кабул ителгҽн җир кишҽрлеклҽренҽ хокук иялҽренең карар
кҥчермҽсен җибҽрҽ. Ҽгҽр хокукка ия булучылар адресны электрон почта рҽвешендҽ
хҽбҽр итсҽ, аларга шулай ук халык алдында сервитутны электрон рҽвештҽ билгелҽҥ
турындагы карарның кҥчермҽсе җибҽрелҽ. Гавами сервит кҥпфатирлы йортта
биналарның милекчелҽренең гомуми милкенҽ караган җир кишҽрлегенҽ карата
билгелҽнгҽн очракта, гавами сервитутны билгелҽҥ турындагы карарның кҥчермҽсе шулай
ук һҽркем ҿчен мҿмкин булган урыннарда (кҥпфатирлы йортның барлык подъездларында
урнашкан игъланнар такталарында) яки кҥпфатирлы йорт урнашкан җир кишҽрлеге
чиклҽрендҽ дҽ (гавами сервитутны билгелҽҥ турындагы карарның кҥчермҽсе) шулай ук
һҽркем ҿчен мҿмкин булган урыннарда (кҥпфатирлы йортның барлык подъездларында
урнашкан игъланнар такталарында) урнаштырыла.);
хокукларны теркҽҥ органына гавами сервитутны билгелҽҥ турындагы карарның
кҥчермҽсен җибҽрҽ;
халык сервитутына ия булучыга гавами сервитутны билгелҽҥ турындагы карарның
кҥчермҽсен, җир кишҽрлеклҽренҽ хокукка ия булган затлар турында белешмҽлҽр,
аларның җир кишҽрлеклҽренҽ хокукларын (хокукларын) исҽпкҽ алу турында гариза
биргҽн затлар турында белешмҽлҽр, алар белҽн элемтҽ ысуллары, кҥрсҽтелгҽн
затларның җир кишҽрлеклҽренҽ хокукын раслый торган документларның кҥчермҽлҽрен
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны
тҽмамлаганнан соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
consultantplus://offline/ref=68445A5EAD3A214D21F9415570C826F248F74DFF143DCAA7D78
A50DE83924F2D046FF1BD9A7FjAg6Iconsultantplus://offline/ref=68445A5EAD3A214D21F941
5570C826F248F74DFF143DCAA7D78A50DE83924F2D046FF1BD9A7FjAg7Iconsultantplus://
offline/ref=68445A5EAD3A214D21F9415570C826F248F74DFF143DCAA7D78A50DE83924F2
D046FF1BD9A7FjAg9Iconsultantplus://offline/ref=68445A5EAD3A214D21F9415570C826F248
F74DFF143DCAA7D78A50DE83924F2D046FF1BD9A7CjAg0IРоссия Федерациясе Җир
кодексының 39.37 статьясындагы 1, 2, 4 һҽм 5 пунктчаларында каралган максатларда
гавами сервитутны билгелҽҥ турында
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3.5. Ҥтенечнамҽне кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.5.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яисҽ КФҤ аша, ерактан торып
эш урыны аша КФҤнең ҥтенечнамҽсен бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты
нигезендҽ документларны палатага тапшыра.
Гариза электрон формада палатага электрон почта яки Интернет-кабул итҥ
бҥлмҽсе аша җибҽрелҽ. Электрон формада кергҽн ҥтенечнамҽне теркҽҥ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ башкарыла.
3.5.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ ҥтенечнамҽне теркҽҥ
ҿчен каршылыклар булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту
ҿчен ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Ходатайствоны гариза кергҽн кҿннҽн алып ике кҿн эчендҽ караудан башка кире
кайтару.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.5.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм палата
белгеченҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.6. Җир кишҽрлеклҽренҽ ия булучыларны белдерҥ
3.6.1. Палата белгече электрон формада, шул исҽптҽн ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша, җирле ҥзидарҽ органының рҽсми сайтында урнаштыру
ҿчен җир кишҽрлеге чиклҽре турында ҥтенеч һҽм белешмҽлҽр җибҽрҽ, шулай ук
массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында гавами сервитутны билгелҽҥ мҿмкинлеге турында
хҽбҽр урнаштыру буенча чаралар кҥрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза кергҽн кҿннҽн ике кҿн
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза сайтында документлар белҽн урнаштырылган һҽм
палатаның гавами сервитутын билгелҽҥ мҿмкинлеге турында бастырылган хҽбҽр.
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3.6.2. Халык алдында сервитут соралган җир кишҽрлеклҽренҽ хокукка ия
булучылар халык алдында сервитут билгелҽҥ, аларның җир кишҽрлеклҽренҽ хокукларын
(хокукларын) исҽпкҽ алу турында гариза, бу хокукларны (хокукларны чиклҽҥне) раслаучы
документларның кҥчермҽлҽрен кушып бирелҽ.
Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар хҽбҽр басылып чыккан кҿннҽн соң
30 календарь кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: җир кишҽрлеклҽренҽ хокукларны (хокукларны чиклҽҥне)
исҽпкҽ алу турында бу хокукларны (хокукларны чиклҽҥне) раслаучы документлар
кҥчермҽлҽрен кушып гариза)
булган җир кишҽрлеген, дҽҥлҽт торак сертификатын кулланып, торак урыны сатып
алу вакытыннан алып 2 ай эчендҽ аның белҽн яшҽҥче барлык гаилҽ ҽгъзалары белҽн
бергҽ бушату һҽм Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшыру
бурычын ҥз ҿстенҽ ала.
3.7. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ
3.7.1. Палата белгече башкара:
гаризага кушып бирелҽ торган документларның булу-булмавын тикшерҥ;
Ачык сервитут ҿчен тҥлҽҥ хисаплау;
гавами сервитутны билгелҽҥ (билгелҽҥдҽн баш тарту) турында карар ҽзерлҽҥ;
палата рҽисе белҽн килешҥ;
документны палата җитҽкчесенҽ раслауга җибҽрҥ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Россия Федерациясе Җир
кодексының 39.43 статьясындагы 1 пунктының 2 пунктчасы белҽн билгелҽнгҽн 30 кҿнлек
срок тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: раслауга юнҽлдерелгҽн документ.
3.7.2. Палата җитҽкчесе документка кул куя, теркҽҥ ҿчен палатага җибҽрҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган документ яки теркҽлҥгҽ җибҽрелгҽн баш
тарту турында хат.
3.7.3. Палата Белгече:
östäl qısası;
Интернет " мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге ҥзенең рҽсми сайтында
гавами сервитут урнаштыру турында карар урнаштыра";
җирлек, шҽһҽр округы (муниципаль район) Уставының муниципаль хокукый
актларын рҽсми бастырып чыгару (халыкка җиткерҥ) ҿчен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽлеге
карарны (аңа кушымталардан тыш), халыкка карата гавами сервитут билгелҽнгҽн җир
кишҽрлеклҽре һҽм (яки) җирлҽр (җирлекара территориядҽ) урнашкан җир кишҽрлеклҽре
(аларга карата кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн җир участоклары) урнашкан очракта,
җирлек, шҽһҽр округы (муниципаль район уставында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бастырып
чыгаруны тҽэмин итҽ;
Россия Федерациясе Җир кодексының 39.42 статьясындагы 1 яки 8 пункты
нигезендҽ, бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрыннан ҿземтҽдҽ һҽм җир
кишҽрлеклҽренҽ хокукларны (хокукларны) исҽпкҽ алу турындагы гаризаларда почта
адреслары буенча бирелгҽн хокуклар турындагы белдерҥ һҽм халык алдында сервитут
билгелҽҥ турында Карар кабул ителгҽн җир кишҽрлеклҽренҽ хокук иялҽренең карар
кҥчермҽсен җибҽрҽ. Ҽгҽр хокукка ия булучылар адресны электрон почта рҽвешендҽ
хҽбҽр итсҽ, аларга шулай ук халык алдында сервитутны электрон рҽвештҽ билгелҽҥ
турындагы карарның кҥчермҽсе җибҽрелҽ. Гавами сервит кҥпфатирлы йортта
биналарның милекчелҽренең гомуми милкенҽ караган җир кишҽрлегенҽ карата
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билгелҽнгҽн очракта, гавами сервитутны билгелҽҥ турындагы карарның кҥчермҽсе шулай
ук һҽркем ҿчен мҿмкин булган урыннарда (кҥпфатирлы йортның барлык подъездларында
урнашкан игъланнар такталарында) яки кҥпфатирлы йорт урнашкан җир кишҽрлеге
чиклҽрендҽ дҽ (гавами сервитутны билгелҽҥ турындагы карарның кҥчермҽсе) шулай ук
һҽркем ҿчен мҿмкин булган урыннарда (кҥпфатирлы йортның барлык подъездларында
урнашкан игъланнар такталарында) урнаштырыла.);
хокукларны теркҽҥ органына гавами сервитутны билгелҽҥ турындагы карарның
кҥчермҽсен җибҽрҽ;
халык сервитутына ия булучыга гавами сервитутны билгелҽҥ турындагы карарның
кҥчермҽсен, җир кишҽрлеклҽренҽ хокукка ия булган затлар турында белешмҽлҽр,
аларның җир кишҽрлеклҽренҽ хокукларын (хокукларын) исҽпкҽ алу турында гариза
биргҽн затлар турында белешмҽлҽр, алар белҽн элемтҽ ысуллары, кҥрсҽтелгҽн
затларның җир кишҽрлеклҽренҽ хокукын раслый торган документларның кҥчермҽлҽрен
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедураны
тҽмамлаганнан соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.8. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.8.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (3 нче номерлы кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.8.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.8.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.4, 3.7
пунктларында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны
мҿрҽҗҽгать итҥченең (аның вҽкиленең) техник хата булган документ оригиналын
тартып алу белҽн шҽхсҽн ҥзе бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документны палатага техник хата булган документ оригиналын тапшырганда алу
мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
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гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
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5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatar.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет" мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми сайтыннан
җибҽрелергҽ мҿмкин. http://www.apastovo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын булдыру http://uslugi.tatar.ru/
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталын булдыру
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http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин каршындагы шҽхси кабул итҥ
мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн
комплекслы ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны
Формалаштыру һҽм җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында
консультация алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон
почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана.
Электрон формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше
Регламентында каралган процедураларны башкара.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада
кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
ҤТЕНЕЧ
Араларны эшлҽгҽн вакытта федераль орган тарафыннан ҥтенечнамҽ формасы
расланмаган
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2 нче номерлы кушымта
Ачык сервитутны билгелҽҥ (билгелҽҥдҽн баш тарту) турында карар
ММИ бланкында рҽсмилҽштерелҽ
Ачык сервитутны билгелҽҥ турындагы карарда тҥбҽндҽге мҽгълҥмат булырга тиеш:
1) ачык сервитутны билгелҽҥ максаты;
2) гавами сервитутны билгелҽҥ турында Карар кабул ителгҽн зат турында
белешмҽлҽр;
3) дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар ҿчен җир кишҽрлеген алу белҽн бҽйле рҽвештҽ
кҥчерелҽ торган инженер корылмасының милекчесе турында мҽгълҥмат, ҽгҽр гавами
сервитут кҥрсҽтелгҽн инженерлык корылмасын реконструкциялҽҥ максатларында
билгелҽнсҽ һҽм гавами сервитут иясе кҥрсҽтелгҽн инженерлык корылмасының милекчесе
булып тормаса, ;
4) халык алдында сервитут, адреслар яки мондый җир кишҽрлеклҽренең урнашу
урынының тасвирламасы билгелҽнҽ торган җир кишҽрлеклҽренең кадастр номерлары (алар
булганда);
5) ачык сервитут вакыты;
6) сервитутны гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле рҽвештҽ җир кишҽрлеген (аның ҿлешен)
һҽм (яки) анда урнашкан кҥчемсез мҿлкҽт объектын куллану мҿмкин тҥгел яисҽ шактый
кыенсыначак (мондый срок булганда).);
7) гавами сервитутны билгелҽҥ турындагы карар кҥрсҽтелгҽн документлар нигезендҽ
кабул ителгҽн очракта, РФ Законының 39.41 статьясындагы 2 пунктында каралган
документларны һҽм документларны раслау турындагы карарларның реквизитлары яисҽ
реквизитлары;
8) халык алдында сервитут территориялҽрдҽн файдалануның махсус шартлары
булган зоналар билгелҽҥ һҽм территориялҽрдҽн файдалануның махсус шартлары булган
зоналарны билгелҽҥ һҽм мондый зоналар чиклҽрендҽ җир кишҽрлеклҽренҽ хокукны
чиклҽҥлҽрне карап тоту тҽртибен билгели торган норматив актлар реквизитлары, ҽгҽр
гавами сервитут территориялҽрдҽн файдалануның махсус шартлары булган зоналар
билгелҽҥне талҽп итҽ торган инженерлык корылмасын урнаштыру максатларында
билгелҽнсҽ, мондый зоналар чиклҽрендҽ җир кишҽрлеклҽренҽ хокукны чиклҽҥне билгелҽҥ
тҽртибен билгелҽҥче норматив актлар реквизитлары;
9) дҽҥлҽт яисҽ муниципаль милектҽ булган һҽм гражданнарга яисҽ юридик затларга
бирелмҽгҽн җирлҽргҽ яисҽ җир кишҽрлеклҽренҽ карата гавами сервитут билгелҽнгҽн
очракта гавами сервитут ҿчен тҥлҽҥ исҽплҽҥ һҽм кертҥ тҽртибе;
10) дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган һҽм гражданнарга яисҽ юридик затларга
бирелмҽгҽн җирлҽргҽ яисҽ җир кишҽрлеклҽренҽ карата халык алдында сервитут
билгелҽнгҽн очракта, эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашырганда эшлҽрне башкару графигы (аны
тҽэмин итҥ ҿчен гавами сервитут билгелҽнҽ);
11)гавами сервитут иясенең җир кишҽрлеген рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре
нигезендҽ файдалану ҿчен яраклы хҽлгҽ китерҥ бурычын РФ Законының 39.50
статьясындагы 8 пунктында каралган срокта Ачык сервитут нигезендҽ урнаштырылган
инженерлык корылмасын тҿшерҥ.
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3 нче номерлы кушымта
«Казан шҽһҽре муниципаль
берҽмлеге Башкарма комитетының
Җир һҽм милек мҿнҽсҽбҽтлҽре
комитеты» муниципаль казна
учреждениесе рҽисенҽ
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Алдыннан:______________________
_____
Гариза
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсе булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр)
ҥземнең ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын
раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының

Кушымта (белешмҽ)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Вазифа
Палата рҽисе
Палата белгече

Телефон
8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

14 нче кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитеты карары буенча
2002 елның 1 сентябре, № 318
Казан шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан
крестьян (фермер) хуҗалыгы эшчҽнлеген башкару ҿчен гражданнарга һҽм крестьян
(фермер) хуҗалыкларына муниципаль милектҽге җир кишҽрлеге бирҥ (арендага) буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) гражданнарга һҽм крестьян (фермер) хуҗалыкларына аның эшчҽнлеген (алга
таба-муниципаль хезмҽт) гамҽлгҽ ашыру ҿчен муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген
гражданнарга һҽм крестьян (фермер) хуҗалыкларына бирҥ буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
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Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-71, 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының
адресы: http://www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст
мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн
эшлҽҥ ҿчен.
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
2) http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» челтҽре аша муниципаль районның
рҽсми сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады
ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге документлар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла:
1994 елның 30 ноябрендҽге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы
(РФ законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, ст. 3301) (алга таба-ГК РФ);
2004 елның 29 декабрендҽге 188-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Торак кодексы
(РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 14 ст.) (алга таба – РФ ТК);
РФ Җир кодексының 25.10.2001 ел, №136-ФЗ (РФ законнары җыелышы, 29.10.2001,
№44, 4147 ст.) (алга таба-РФ ЗК);
29.12.2004 ел, № 190-ФЗ Россия Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексы (алга табаРФ ГрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.);
«Крестьян (фермер) хуҗалыгы турында» 2003 елның 11 июнендҽге 74-ФЗ номерлы
Федераль закон (алга таба – 74-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы,
16.06.2003, №24, ст. 2249);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел,
№210-ФЗ Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 02.08.2010, №31,
4179 ст.) (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елның 762 № - лы боерыгы
«территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру
схемасын ҽзерлҽҥ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир
кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ талҽплҽрен раслау
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турында " (алга таба – №762 боерык) (алга таба- № 762 боерык) (хокукый мҽгълҥматның
рҽсми интернет-порталы) (алга таба - № 762 боерык) http://www.pravo.gov.ru 2015 елның
18 февраленнҽн);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 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));
Татарстан Республикасы Җир кодексы 10.07.1998 ел, № 1736 (алга таба – ТР ЗК)
(Татарстан Республикасы, №10-11, 22.01.2005);
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Шҽһҽр тҿзелеше уставы (яки җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре)
муниципаль район Советы карары белҽн кабул ителгҽн.________20__ №__ ( алга табашҽһҽр тҿзелеше уставы);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн
расланган нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган
(алга таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының)
шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр кергҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн хата
(описка, басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).;
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта).
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II. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муницип
аль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
стандар
тына
талҽплҽ
р

Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге

Мун
ицип
аль
хезм
ҽтне
яки
талҽ
пне
билг
ели
торг
ан
норм
атив
акт

2.1.
Крестьян (фермер) хуҗалыгы эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен гражданнарга һҽм крестьян (фермер)
Муницип хуҗалыкларына муниципаль милектҽге җир кишҽрлеге бирҥ (арендага)
аль
хезмҽт
атамасы
2.2. Мун
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Эш,
иципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥч
е җирле
ҥзидарҽ
башкар
мабоеру
органы
атамасы
2.3. Мун
Җир кишҽрлеге бирҥ турында боерык.
РФ
иципаль
Җир кишҽрлеген сату-алу (арендалау) шартнамҽсе.
Җир
хезмҽт
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат
коде
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кҥрсҽтҥ
ксы
нҽтиҗҽс
енең
тасвирл
амасы
14
2.4. Мун
Гаризаны теркҽгҽннҽн соң 12 кҿннҽн дҽ артык тҥгел, мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан соратып алына торган җир
иципаль кишҽрлеген арендага бирҥ турында гаризалар кабул итҥ вакытын да кертеп (30 кҿн) һҽм аукцион ҥткҽрҥ турында
хезмҽт
игълан ителгҽннҽн соң (30 кҿн).
кҥрсҽтҥ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору каралмаган.
вакыты,
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
шул
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта аша яки
исҽптҽн электрон адреска) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла
муницип
аль
хезмҽт
кҥрсҽтҥд
ҽ
катнашу
чы
оешмал
арга
мҿрҽҗҽг
ать итҥ
кирҽклег
ен
исҽпкҽ
алып,
муницип
аль
хезмҽт
кҥрсҽтҥн
е
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын бергә кушудан
чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
14
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туктатып
тору
вакыты,
ҽгҽр
Россия
Федерац
иясе
законна
рында
каралга
н булса,
Муницип
аль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽс
е булган
докумен
тларны
бирҥ
(җибҽрҥ)
вакыты
2.5. Мун
иципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
ҿчен
законна
р яисҽ
башка
нормати
в
хокукый
актлар
нигезен
дҽ

1) гариза:
- документ формасында кҽгазьдҽ;
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ «электрон имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ Федераль закон
талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон формада.;
2) шҽхесне раслаучы документлар;
3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
4) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген
тҿзергҽ кирҽк булса һҽм җир кишҽрлеген тҿзҥ каралган территорияне межалау проекты расланмаса).
Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын палатага шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга
мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь чыганакта тҥбҽндҽге
ысулларның берсен кулланып тапшырылырга (юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
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кирҽкле
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон
докумен документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин
тларның
, шулай
ук
мҿрҽҗҽг
ать
итҥче
тарафы
ннан
тапшыр
ылырга
тиешле
муницип
аль
хезмҽтл
ҽр
кҥрсҽтҥ
ҿчен
кирҽкле
һҽм
мҽҗбҥри
булган
хезмҽт
кҥрсҽтҥл
ҽрнең
тулы
исемлег
е,
аларны
мҿрҽҗҽг
ать
итҥче
тарафы
ннан алу
ысуллар
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ы, шул
исҽптҽн
электро
н
формад
а,
аларны
тапшыру
тҽртибе
2.6.
Нормати
в
хокукый
актлар
нигезен
дҽ
муницип
аль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
ҿчен
кирҽкле,
дҽҥлҽт
органна
ры,
җирле
ҥзидарҽ
органна
ры һҽм
башка
оешмал
ар
карамаг
ында
булган
һҽм

Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан булган (булган) кҥчемсез милек объектларына хокуклары
турында Ҿземтҽ;
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп характеристикалар һҽм кҥчемсез милек объектына
теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ.
3) ЕГРИП турында мҽгълҥматлар;
4) Татарстан Республикасы муниципаль районы (шҽһҽр округы) башкарма комитеты (Татарстан Республикасы
муниципаль районы авыл җирлеге башкарма комитеты) җир кишҽрлеге авыл торак пунктында урнашкан очракта)
җир кишҽрлегенҽ адрес бирҥ турында боерыгы.
Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге Регламентның
2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган
югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп итҥ тыела.
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган документларның гариза бирҥче тарафыннан
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый
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гариза
бирҥче
тапшыр
ырга
хокуклы
докумен
тларның
тулы
исемлег
е, шулай
ук
аларны
гариза
бирҥчел
ҽр
тарафы
ннан
алу, шул
исҽптҽн
электро
н
формад
а алу
ысуллар
ы,
аларны
бирҥ
тҽртибе;
ҽлеге
докумен
тлар
алар
карамаг
ында
булган
дҽҥлҽт
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органы,
җирле
ҥзидарҽ
органы
яисҽ
оешма
2.7. Мун
иципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
ҿчен
кирҽкле
докумен
тларны
кабул
итҥдҽн
баш
тарту
ҿчен
нигезлҽ
рнең
тулы
исемлег
е
2.8. Мун
иципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥн
е
туктатып
тору яки
баш
тарту
ҿчен
нигезлҽ
рнең

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр:
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан тапшырылуы;
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документлар
исемлегенҽ туры килмҽве;
3) документларда килешмҽгҽн тҿзҽтмҽлҽр, җитди зыяннар булу, аларның эчтҽлеген бертҿсле аңлатырга
мҿмкинлек бирми торган;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган:
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
Каралган пп.РФ ЗК 39.15 ст. 1 п.:
1)
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E987
2s5z6Mҗир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ турындагы гаризага теркҽп бирелгҽн җир кишҽрлегенең урнашу
схемасы Россия Федерациясе Җир кодексының 11.10 статьясының 16 пунктында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча
раслана алмый;
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840
E9375s5zDMconsultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DD
C087840E9376s5zBMconsultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF50
1588DDC087840E9376s5z9Mconsultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B770076

пп.
РФ
ЗК
39.1
8
ст.
1 п.
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тулы
исемлег
е

92EF501588DDC087840E9377s5zFMconsultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4
B77007692EF501588DDC087840E9377s5zCMconsultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C
00521E4B77007692EF501588DDC087840E9377s5zBM2) Россия Федерациясе Законының 39.16 статьясындагы 1 13, 15 - 19, 22 һҽм 23 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ бирелергҽ мҿмкин тҥгел.;
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C03551A4177007692EF5015s8z8Mconsulta
ntplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E9375s5zDM
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E937
7s5zBM3) чиклҽре «кҥчемсез мҿлкҽтнең дҽҥлҽт кадастры турында» Федераль закон нигезендҽ тҿгҽллҽштерелергҽ
тиешле җир кишҽрлеге мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ РФ ЗК 39.16 статьясындагы 1-23 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр
буенча бирелҽ алмый.
РФ ЗК 36.6 статьясында каралган:
1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн җир законнары нигезендҽ җир кишҽрлеген сатулар ҥткҽрмичҽ
генҽ алу хокукына ия булмаган зат мҿрҽҗҽгать итте.;
2)consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D21450
402DF89YA75G җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (сроксыз) файдалану,
тҥлҽҥсез файдалану, гомерлек мирас итеп алу яки аренда хокукында бирелгҽн, җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза
белҽн ҽлеге хокукларга ия булган мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза РФ ЗК 39.10
статьясындагы 2 пунктының 10 пунктчасы нигезендҽ бирелгҽн очраклардан тыш;
3) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге, ҽгҽр җир кишҽрлеге гомуми
файдаланудагы мҿлкҽткҽ керҽ икҽн, ҽлеге коммерцияле булмаган оешма ҽгъзасы гаризасы белҽн мҿрҽҗҽгать итҥ
очракларыннан тыш, гражданнар тарафыннан бакчачылык, бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару яки
индивидуаль торак тҿзелеше максатларында территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен тҿзелгҽн коммерциячел
булмаган оешмага бирелгҽн.;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D214504
02DB81A9YF7DG4) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада гражданнар яисҽ юридик затларга караган бина,
корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан, моннан тыш, җир кишҽрлегендҽ сервитут шартларында яки җир
кишҽрлегендҽ урнашкан корылма яисҽ РФ Законының 39.36 статьясындагы 3 пунктында каралган объект
урнаштырылган очраклардан тыш, һҽм бу җир кишҽрлегеннҽн файдалануга комачауламый яисҽ җир кишҽрлеген
бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге бина, корылмалар, алардагы биналар милекчесе мҿрҽҗҽгать итте.;
5) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган бина, корылма, тҿзелеп
бетмҽгҽн объект урнашкан, моннан тыш, ҽгҽр корылма (шул исҽптҽн тҿзелеше тҽмамланмаган корылма) җир
кишҽрлегендҽ сервитут шартларында урнашкан яисҽ җир участогы бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге биналарга,
корылмаларга, аларда биналар, биналар, тҿзелмҽлҽрне, ҽлеге тҿзелеп бетмҽгҽн объекттан тыш, дҽҥлҽт яки
муниципаль милектҽ булган бина, корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан;
6) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынган яисҽ ҽйлҽнештҽ
чиклҽнгҽн булып тора һҽм аны бирҥ җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн хокукта рҿхсҽт ителми;
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7) Җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада мҿрҽҗҽгать
итҥче җир кишҽрлеген милеккҽ, даими (сроксыз) файдалануга яисҽ җир кишҽрлеген арендага бирҥ турындагы
гариза белҽн, җир кишҽрлеген резервлау максатларында җир кишҽрлеге бирҥ турындагы карарның гамҽлдҽ булу
срогыннан артык вакытка тҥлҽҥсез файдалануга бирҥ турындагы гариза белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, дҽҥлҽт
яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган җир булып тора, моннан тыш, җир кишҽрлеген резервлау
максатларында җир кишҽрлеге бирҥ;
8) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ урнашкан,
башка зат белҽн тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн территория чиклҽрендҽ, ҽгҽр җир
участогы бирҥ турында гариза белҽн шул җир кишҽрлегендҽ урнашкан бина, корылмалар, аларда биналар
милекчесе, тҿзелеп бетмҽгҽн объект милекчесе яисҽ мондый җир кишҽрлегенҽ ия булучы мҿрҽҗҽгать иткҽн
очраклардан тыш, яисҽ мондый җир кишҽрлеге хуҗасы мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш;
9) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ урнашкан, аңа
карата тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн башка зат белҽн килешҥ тҿзелгҽн җир
кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн, яисҽ җир участогы башка зат белҽн территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында
шартнамҽ тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн, мондый җир кишҽрлеге федераль ҽһҽмияттҽге объектларны,
тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн очраклардан
тыш, һҽм мондый җир кишҽрлеген бирҥ турында гариза белҽн кҥрсҽтелгҽн объектларны тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат;
10) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге җир кишҽрлегеннҽн тҿзелде, аңа карата
территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ яисҽ тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ
тҿзелгҽн һҽм территорияне планлаштыру буенча расланган документ нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге
объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен
билгелҽнгҽн, моннан тыш, җир кишҽрлеген арендага бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге затның ҽлеге
объектларны тҿзҥ буенча йҿклҽмҽсен кҥздҽ тоткан территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ яисҽ
тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш, ;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D214504
02DC84YA72G11) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге аукцион предметы булып
тора, аны ҥткҽрҥ турында белдерҥ РФ ЗК 39.11 статьясындагы 19 пункты нигезендҽ урнаштырылган;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D214504
02DC80YA73Gconsultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE
6D21450402DC80YA71Gconsultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB0387604
4D5567BE6D21450402DC83YA70G12) җир кишҽрлегенҽ карата, аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегенҽ карата, мондый җир кишҽрлеге РФ ЗК 39.11 статьясындагы 4 пунктының 4 пунктчасы һҽм вҽкалҽтле
орган тарафыннан, РФ ЗК 39.11 статьясындагы 8 пунктында каралган нигезлҽр буенча, аны сату яисҽ арендага алу
шартнамҽсе тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ турында гариза керде.;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D214504
02D287YA70G13) аны бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата РФ Законының 39.18
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статьясындагы 1 пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ шҽхси торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару,
бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару яки крестьян (фермер) хуҗалыгы эшчҽнлеге алып бару ҿчен җир кишҽрлеге
бирҥ турында белдерҥ басылып чыкты һҽм урнаштырылды;
14) җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану мондый җир кишҽрлеген файдалану максатларына туры
килми, мондый җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн, территорияне планлаштыру проекты белҽн
расланган объект урнаштыру очракларыннан тыш;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D214504
02DF89YA75G15) соратып алына торган җир кишҽрлеге Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ расланган оборона һҽм куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен
вакытлыча кулланылмый торган җир кишҽрлеклҽре исемлегенҽ, ҽгҽр РФ ЗК 39.10 статьясындагы 2 пунктының 10
пунктчасы нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн булса, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кертелмҽгҽн;
16) гражданнар тарафыннан бакчачылык, бакчачылык алып бару ҿчен тҿзелгҽн коммерциячел булмаган
оешмага җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге мҽйданы федераль закон нигезендҽ
билгелҽнгҽн чик кҥлҽмнҽн артып китҽ. ;
17) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территориаль планлаштыруның
расланган документлары һҽм (яки) территорияне планлаштыру буенча документлар нигезендҽ федераль
ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру
ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге объектлар тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат мҿрҽҗҽгать
итте;
18) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе дҽҥлҽт
программасы, Россия Федерациясе субъектының дҽҥлҽт программасы нигезендҽ бина, корылмалар урнаштыру
ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге биналар, корылмалар тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат
мҿрҽҗҽгать иткҽн.;
19) җир кишҽрлеген билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирҥ рҿхсҽт ителми;
20) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре
билгелҽнмҽгҽн;
21) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ кертелмҽгҽн;
22) җир кишҽрлегенҽ карата, аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата, аның гамҽлдҽ
булу срогы чыкмаган, һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн бу карарда кҥрсҽтелмҽгҽн башка зат
мҿрҽҗҽгать иткҽн, аны бирҥне алдан килештерҥ турында Карар кабул ителде.;
23) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар
ҿчен тартып алынды һҽм гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ максаты мондый җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ
муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган, мондый җир кишҽрлегендҽ урнашкан кҥпфатирлы йортны авария хҽлендҽ
һҽм сҥтелергҽ яки реконструкциялҽнергҽ тиешле дип тануга бҽйле рҽвештҽ дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар
ҿчен алынган җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш, алынган максатларга туры килми.;
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consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A848324A0B03876044D5567YB7EG24)
аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге чиклҽре «кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт кадастры турында "
Федераль закон нигезендҽ тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»;
25) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенең мҽйданы аның җир участогының урнашу схемасы,
территорияне межалау проекты яисҽ урман кишҽрлеклҽренең урнашу урыны, Чиклҽре, мҽйданы һҽм башка санлы
һҽм сыйфат характеристикалары турында проект документларында кҥрсҽтелгҽн мҽйданнан артып китҽ, алар
нигезендҽ мондый җир участогы ун проценттан артык тҿзелгҽн.
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми

613

ҽр
исемлег
е, шул
исҽптҽн
муницип
аль
хезмҽтл
ҽр
кҥрсҽтҥд
ҽ
катнашу
чы
оешмал
ар
тарафы
ннан
бирелҽ
торган
докумен
тлар
(докуме
нтлар)
турында
белешм
ҽлҽр
2.11. Мо
ндый
тҥлҽҥ
кҥлҽмен
исҽплҽҥ
методик
асы
турында
мҽгълҥм
атны да
кертеп,

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми

614

дҽҥлҽт
хезмҽте
кҥрсҽтҥ
ҿчен
кирҽкле
һҽм
мҽҗбҥри
булган
хезмҽтл
ҽр
кҥрсҽтҥг
ҽ
тҥлҽҥне
алу
тҽртибе,
кҥлҽме
һҽм
нигезлҽ
ре
2.12. Му
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан артмаска
ниципал тиеш.
ь хезмҽт
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш
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Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ теркҽлҽ
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2.14. Му
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар тутыру ҿчен
ниципал кирҽкле җиһаз, мҽгълҥмат стендлары белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ ашырыла.
ь хезмҽт
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага
кҥрсҽтел уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итҥ).
ҽ торган
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат гариза бирҥчелҽр
бҥлмҽлҽ ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла
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2.15. Му

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу кҥрсҽткечлҽре:
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бина җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек
санда булуы;
http://www.apastovo.tatarstan.ruмҽгълҥмат стендларында, мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥмат булу http://www.apastovo.tatarstan.ru " Интернет»
челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга комачаулаучы каршылыкларны
узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ һҽм аларга документларны тапшырганда чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр
булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас, игътибарсыз
мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла.
Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан сайтта алынырга мҿмкин http://www.apastovo.tatarstan.ru " дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең бердҽм порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында кҥрсҽтелми
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Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе яки
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) бердҽм порталда яки региональ порталда урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары
турында мҽгълҥмат алырга;
б) Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар җибҽргҽндҽ
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза кулланыла. Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең
25.06.2012 ел, № 634 карарында каралган очракларда гади электрон имза кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формада тапшырылган гаризаларның ҥтҽлеше турында
мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның вазыйфаи
затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы, федераль дҽҥлҽт
мҽгълҥмат системасы порталы аша дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл
кылмауларына) судка кадҽр шикаять бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ вакыты, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) шартнамҽ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
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мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру.
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гариза карый, җир кишҽрлеген сату буенча аукцион ҥткҽрҥ
яки җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ турында Карар
кабул итҽ, яисҽ ҽлеге җир участогының урнашу урынын, аның мҽйданын, муниципаль
берҽмлек башлыгы тарафыннан билгелҽнҽ торган Вакытлы басма басмада
файдаланырга рҿхсҽт ителгҽн җир участогын милеккҽ (арендага) бирҥ турында гаризалар
кабул итҥ турында хҽбҽр бастыра, шулай ук ҽлеге гаризаларны муниципаль берҽмлекнең
рҽсми сайтында (муниципаль берҽмлекнең рҽсми сайты булганда) "Интернет"
челтҽрендҽ кабул итҥ турында хҽбҽр урнаштыра, башкаручыны билгели һҽм палатага
гариза җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрос җибҽрҽ:
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1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан булган (булган) кҥчемсез милек
объектларына хокуклары турында Ҿземтҽ;
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп характеристикалар һҽм
кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ.
3) ЕГРИП турында мҽгълҥматлар;
4) Татарстан Республикасы муниципаль районы (шҽһҽр округы) башкарма
комитеты (Татарстан Республикасы муниципаль районы авыл җирлеге башкарма
комитеты) җир кишҽрлеге авыл торак пунктында урнашкан очракта) җир кишҽрлегенҽ
адрес бирҥ турында боерыгы.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза кергҽн кҿннҽн алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
3.4.2. Тҽэмин итҥче (ы) белгече (Э) тарафыннан, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ
3.5.1.Аукцион ҥткҽрҥ турында Карар кабул ителгҽн һҽм катнашу ҿчен бердҽн артык
гариза кергҽн очракта, соңгысы билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрелҽ.
3.5.2. Палата белгече алынган документлар (аукцион нҽтиҗҽлҽре) нигезендҽ,
соңгысын ҥткҽргҽндҽ):
җир кишҽрлеген милеккҽ (арендага) бирҥ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында Карар кабул итҽ;
җир кишҽрлеге бирҥ турында карар проекты (алга таба – документ) яки баш тарту
турында хат ҽзерли;
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын
гамҽлгҽ ашыра;
документ проектын яки палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) имза
салудан баш тарту турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ)
кул куюга юнҽлдерелгҽн проектлар.
3.5.3. Палата җитҽкчесе документка яки баш тарту турындагы хатка кул куя һҽм
теркҽҥ ҿчен палатага җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган документ яки теркҽлҥгҽ җибҽрелгҽн баш
тарту турында хат.
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3.5.4. Палата Белгече:
документ яки баш тарту турында хат терки.
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн
документ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм
вакытын хҽбҽр итҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куелган кҿнне
Палата җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.6. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
3.6.1. Палата белгече кергҽн документ нигезендҽ:
сату-алу (аренда) шартнамҽсе проекты (алга таба – шартнамҽ) яки муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат проекты ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ карар
биргҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документка кул куюга юнҽлдерелгҽн документ
проекты.
3.6.2. Палата җитҽкчесе документка кул куя һҽм милек мҿнҽсҽбҽтлҽре бҥлегенҽ
(алга таба – бҥлек) җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешҥ яки баш тарту турында хат.
3.6.3. Ҽйдҽп Баручы Киңҽшче:
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ;
теркҽҥ журналында килешҥ терки.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куелган кҿнне
Палата җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽлҽре: гариза бирҥчегҽ хҽбҽр итҥ.
3.6.4. Бҥлек белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
турында хат җибҽрҽ.
Гариза бирҥчегҽ килешҥне имзаларга, килешҥне имзалаганнан соң, ике нҿсхҽ
имзаланган һҽм килештерелгҽн Шартнамҽнең кҥчермҽсен гариза бирҥчегҽ тапшыра,
берсе палатада саклануга калдыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура башкарыла:
15 минут эчендҽ-гариза бирҥченең Шҽхси килгҽн очракта;
ҽлеге Регламентның 3.6.2 пунктчасында каралган процедура тҽмамланганнан соң,
почта аша хат җибҽргҽн очракта, бер кҿн эчендҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн килешҥ яки почта аша баш
тарту турында хат җибҽрелгҽн.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 2);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
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техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.7.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
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тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
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7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми
сайтыннан
җибҽрелергҽ
мҿмкин.
http://www.apastovo.tatarstan.ru
Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын
булдыру http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин
каршындагы шҽхси кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
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1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы тҥбҽндҽге
процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны Формалаштыру һҽм
җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында консультация
алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана. Электрон
формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше Регламентында
каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн
элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
алдыннан________________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса), яшҽҥ
урыны, шҽхесне раслаучы документ реквизитлары,
ИНН)
_____________________________________
(
________________________________________________
_____________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)
Гариза
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "крестьян (фермер) хуҗалыгы
тарафыннан аның эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыру ҿчен җир кишҽрлеге бирҥ турында" 2007 ел,
30 нчы июль, 318 нче номерлы карары
Крестьян (фермер) хуҗалыгы эшчҽнлеген алып бару ҿчен җир участогын милеккҽ
(арендага) бирҥегезне сорыйм.
Җир кишҽрлеге___________ кв. м., кадастр номеры ____________:__, рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿре белҽн ___________________, Җир категориясе_______________,
Апас муниципаль районы, торак пункт адресы буенча урнашкан_________________
урам________________ Д. _____ _ _ _ _
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
1) шҽхесне раслый торган документ кҥчермҽсе;
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
3) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир участогы тҿзергҽ һҽм чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси үзенчәлекләрне
бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү
кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка гамәлләр), муниципаль
хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан алар
нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул исәптән автоматлаштырылган режимда
эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук мин вәкиле булып торган затның ризалыгын
раслыйм.
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа
күрсәтелгән
муниципаль
хезмәтнең
сыйфатын
бәяләү
буенча
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______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирәм.

______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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2 нче номерлы кушымта
«Казан шҽһҽре муниципаль берҽмлеге
Башкарма комитетының Җир һҽм
милек мҿнҽсҽбҽтлҽре комитеты»
муниципаль казна учреждениесе
рҽисенҽ
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Алдыннан:________________________
___
Гариза
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр) ҥземнең
ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка кагылышлы,
шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
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______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының

Казан шҽһҽре
(белешмҽ буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районы башкарма комитеты
Вазифа
Палата рҽисе
Палата белгече

Телефон
8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

15 нче кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитеты карары буенча
2002 елның 1 сентябре, № 318
Казан шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан
муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген торак пункт чиклҽрендҽ шҽхси ярдҽмче хуҗалык
алып бару ҿчен гражданнарга милеккҽ (арендага) бирҥ буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ
I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) торак пункт чиклҽрендҽ шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен
гражданнарга муниципаль милектҽге җир кишҽрлеге бирҥ буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
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шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының
адресы: http://www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст
мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн
эшлҽҥ ҿчен.
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
2) http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» челтҽре аша муниципаль районның
рҽсми сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады
ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге документлар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла:
1994 елның 30 ноябрендҽге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы
(РФ законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, ст. 3301) (алга таба-ГК РФ);
2004 елның 29 декабрендҽге 188-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Торак кодексы
(РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 14 ст.) (алга таба – РФ ТК);
РФ Җир кодексының 25.10.2001 ел, №136-ФЗ (РФ законнары җыелышы, 29.10.2001,
№44, 4147 ст.) (алга таба-РФ ЗК);
29.12.2004 ел, № 190-ФЗ Россия Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексы (алга табаРФ ГрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел,
№210-ФЗ Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 02.08.2010, №31,
4179 ст.) (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елның 762 № - лы боерыгы
«территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру
схемасын ҽзерлҽҥ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир
кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ талҽплҽрен раслау
турында " (алга таба – №762 боерык) (алга таба- № 762 боерык) (хокукый мҽгълҥматның
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рҽсми интернет-порталы) (алга таба - № 762 боерык) http://www.pravo.gov.ru 2015 елның
18 февраленнҽн);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 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));
Татарстан Республикасы Җир кодексы 10.07.1998 ел, № 1736 (алга таба – ТР ЗК)
(Татарстан Республикасы, №10-11, 22.01.2005);
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Шҽһҽр тҿзелеше уставы (яки җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре)
муниципаль район Советы карары белҽн кабул ителгҽн.________20__ №__ ( алга табашҽһҽр тҿзелеше уставы);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн
расланган нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган
(алга таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының)
шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр кергҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн хата
(описка, басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).;
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта).
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II. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муницип
аль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
стандар
тына
талҽплҽ
р

Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге

Мун
ицип
аль
хезм
ҽтне
яки
талҽ
пне
билг
ели
торг
ан
норм
атив
акт

2.1.
Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген торак пункт чиклҽрендҽ шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен
Муницип гражданнарга милеккҽ (арендага) бирҥ
аль
хезмҽт
атамасы
2.2. Мун
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Уста
иципаль
в;
хезмҽт
Эш,
кҥрсҽтҥч
е җирле
ҥзидарҽ
башкар
мабоеру
органы
атамасы
2.3. Мун
Җир кишҽрлеге бирҥ турында боерык.
РФ
иципаль
Җир кишҽрлеген сату-алу (арендалау) шартнамҽсе.
Җир
хезмҽт
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат
коде

642

кҥрсҽтҥ
ксы
нҽтиҗҽс
енең
тасвирл
амасы
15
2.4. Мун
Гаризаны теркҽгҽннҽн соң 12 кҿннҽн дҽ артык тҥгел, мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан соратып алына торган җир
иципаль кишҽрлеген арендага бирҥ турында гаризалар кабул итҥ вакытын да кертеп (30 кҿн) һҽм аукцион ҥткҽрҥ турында
хезмҽт
игълан ителгҽннҽн соң (30 кҿн).
кҥрсҽтҥ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору каралмаган.
вакыты,
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
шул
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта аша яки
исҽптҽн электрон адреска) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла
муницип
аль
хезмҽт
кҥрсҽтҥд
ҽ
катнашу
чы
оешмал
арга
мҿрҽҗҽг
ать итҥ
кирҽклег
ен
исҽпкҽ
алып,
муницип
аль
хезмҽт
кҥрсҽтҥн
е
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын бергә кушудан
чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
15
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туктатып
тору
вакыты,
ҽгҽр
Россия
Федерац
иясе
законна
рында
каралга
н булса,
Муницип
аль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽс
е булган
докумен
тларны
бирҥ
(җибҽрҥ)
вакыты
2.5. Мун
иципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
ҿчен
законна
р яисҽ
башка
нормати
в
хокукый
актлар
нигезен
дҽ

1) гариза:
- документ формасында кҽгазьдҽ;
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ «электрон имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ Федераль закон
талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон формада.;
2) шҽхесне раслаучы документлар;
3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
4) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген
тҿзергҽ кирҽк булса һҽм җир кишҽрлеген тҿзҥ каралган территорияне межалау проекты расланмаса).
Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын палатага шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга
мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь чыганакта тҥбҽндҽге
ысулларның берсен кулланып тапшырылырга (юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
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кирҽкле
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон
докумен документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин
тларның
, шулай
ук
мҿрҽҗҽг
ать
итҥче
тарафы
ннан
тапшыр
ылырга
тиешле
муницип
аль
хезмҽтл
ҽр
кҥрсҽтҥ
ҿчен
кирҽкле
һҽм
мҽҗбҥри
булган
хезмҽт
кҥрсҽтҥл
ҽрнең
тулы
исемлег
е,
аларны
мҿрҽҗҽг
ать
итҥче
тарафы
ннан алу
ысуллар
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ы, шул
исҽптҽн
электро
н
формад
а,
аларны
тапшыру
тҽртибе
2.6.
Нормати
в
хокукый
актлар
нигезен
дҽ
муницип
аль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
ҿчен
кирҽкле,
дҽҥлҽт
органна
ры,
җирле
ҥзидарҽ
органна
ры һҽм
башка
оешмал
ар
карамаг
ында
булган
һҽм

Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан булган (булган) кҥчемсез милек объектларына хокуклары
турында Ҿземтҽ;
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп характеристикалар һҽм кҥчемсез милек объектына
теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ;
3) Татарстан Республикасы муниципаль районы (шҽһҽр округы) башкарма комитеты (Татарстан Республикасы
муниципаль районы авыл җирлеге башкарма комитеты) җир кишҽрлеге авыл торак пунктында урнашкан очракта)
җир кишҽрлегенҽ адрес бирҥ турында боерыгы.
Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге Регламентның
2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган
югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп итҥ тыела.
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган документларның гариза бирҥче тарафыннан
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый
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гариза
бирҥче
тапшыр
ырга
хокуклы
докумен
тларның
тулы
исемлег
е, шулай
ук
аларны
гариза
бирҥчел
ҽр
тарафы
ннан
алу, шул
исҽптҽн
электро
н
формад
а алу
ысуллар
ы,
аларны
бирҥ
тҽртибе;
ҽлеге
докумен
тлар
алар
карамаг
ында
булган
дҽҥлҽт
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органы,
җирле
ҥзидарҽ
органы
яисҽ
оешма
2.7. Мун
иципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
ҿчен
кирҽкле
докумен
тларны
кабул
итҥдҽн
баш
тарту
ҿчен
нигезлҽ
рнең
тулы
исемлег
е
2.8. Мун
иципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥн
е
туктатып
тору яки
баш
тарту
ҿчен
нигезлҽ
рнең

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр:
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан тапшырылуы;
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документлар
исемлегенҽ туры килмҽве;
3) документларда килешмҽгҽн тҿзҽтмҽлҽр, җитди зыяннар булу, аларның эчтҽлеген бертҿсле аңлатырга
мҿмкинлек бирми торган;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган:
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
Каралган пп.РФ ЗК 39.15 ст. 1 п.:
1)
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E987
2s5z6Mҗир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ турындагы гаризага теркҽп бирелгҽн җир кишҽрлегенең урнашу
схемасы Россия Федерациясе Җир кодексының 11.10 статьясының 16 пунктында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча
раслана алмый;
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840
E9375s5zDMconsultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DD
C087840E9376s5zBMconsultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF50
1588DDC087840E9376s5z9Mconsultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B770076

пп.
РФ
ЗК
39.1
8
ст.
1 п.
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тулы
исемлег
е

92EF501588DDC087840E9377s5zFMconsultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4
B77007692EF501588DDC087840E9377s5zCMconsultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C
00521E4B77007692EF501588DDC087840E9377s5zBM2) Россия Федерациясе Законының 39.16 статьясындагы 1 13, 15 - 19, 22 һҽм 23 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ бирелергҽ мҿмкин тҥгел.;
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C03551A4177007692EF5015s8z8Mconsulta
ntplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E9375s5zDM
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E937
7s5zBM3) чиклҽре «кҥчемсез мҿлкҽтнең дҽҥлҽт кадастры турында» Федераль закон нигезендҽ тҿгҽллҽштерелергҽ
тиешле җир кишҽрлеге мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ РФ ЗК 39.16 статьясындагы 1-23 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр
буенча бирелҽ алмый.
РФ ЗК 36.6 статьясында каралган:
1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн җир законнары нигезендҽ җир кишҽрлеген сатулар ҥткҽрмичҽ
генҽ алу хокукына ия булмаган зат мҿрҽҗҽгать итте.;
2)consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D21450
402DF89YA75G җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (сроксыз) файдалану,
тҥлҽҥсез файдалану, гомерлек мирас итеп алу яки аренда хокукында бирелгҽн, җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза
белҽн ҽлеге хокукларга ия булган мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза РФ ЗК 39.10
статьясындагы 2 пунктының 10 пунктчасы нигезендҽ бирелгҽн очраклардан тыш;
3) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге, ҽгҽр җир кишҽрлеге гомуми
файдаланудагы мҿлкҽткҽ керҽ икҽн, ҽлеге коммерцияле булмаган оешма ҽгъзасы гаризасы белҽн мҿрҽҗҽгать итҥ
очракларыннан тыш, гражданнар тарафыннан бакчачылык, бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару яки
индивидуаль торак тҿзелеше максатларында территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен тҿзелгҽн коммерциячел
булмаган оешмага бирелгҽн.;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D214504
02DB81A9YF7DG4) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада гражданнар яисҽ юридик затларга караган бина,
корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан, моннан тыш, җир кишҽрлегендҽ сервитут шартларында яки җир
кишҽрлегендҽ урнашкан корылма яисҽ РФ Законының 39.36 статьясындагы 3 пунктында каралган объект
урнаштырылган очраклардан тыш, һҽм бу җир кишҽрлегеннҽн файдалануга комачауламый яисҽ җир кишҽрлеген
бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге бина, корылмалар, алардагы биналар милекчесе мҿрҽҗҽгать итте.;
5) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган бина, корылма, тҿзелеп
бетмҽгҽн объект урнашкан, моннан тыш, ҽгҽр корылма (шул исҽптҽн тҿзелеше тҽмамланмаган корылма) җир
кишҽрлегендҽ сервитут шартларында урнашкан яисҽ җир участогы бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге биналарга,
корылмаларга, аларда биналар, биналар, тҿзелмҽлҽрне, ҽлеге тҿзелеп бетмҽгҽн объекттан тыш, дҽҥлҽт яки
муниципаль милектҽ булган бина, корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан;
6) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынган яисҽ ҽйлҽнештҽ
чиклҽнгҽн булып тора һҽм аны бирҥ җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн хокукта рҿхсҽт ителми;
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7) Җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада мҿрҽҗҽгать
итҥче җир кишҽрлеген милеккҽ, даими (сроксыз) файдалануга яисҽ җир кишҽрлеген арендага бирҥ турындагы
гариза белҽн, җир кишҽрлеген резервлау максатларында җир кишҽрлеге бирҥ турындагы карарның гамҽлдҽ булу
срогыннан артык вакытка тҥлҽҥсез файдалануга бирҥ турындагы гариза белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, дҽҥлҽт
яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган җир булып тора, моннан тыш, җир кишҽрлеген резервлау
максатларында җир кишҽрлеге бирҥ;
8) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ урнашкан,
башка зат белҽн тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн территория чиклҽрендҽ, ҽгҽр җир
участогы бирҥ турында гариза белҽн шул җир кишҽрлегендҽ урнашкан бина, корылмалар, аларда биналар
милекчесе, тҿзелеп бетмҽгҽн объект милекчесе яисҽ мондый җир кишҽрлегенҽ ия булучы мҿрҽҗҽгать иткҽн
очраклардан тыш, яисҽ мондый җир кишҽрлеге хуҗасы мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш;
9) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ урнашкан, аңа
карата тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн башка зат белҽн килешҥ тҿзелгҽн җир
кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн, яисҽ җир участогы башка зат белҽн территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында
шартнамҽ тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн, мондый җир кишҽрлеге федераль ҽһҽмияттҽге объектларны,
тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн очраклардан
тыш, һҽм мондый җир кишҽрлеген бирҥ турында гариза белҽн кҥрсҽтелгҽн объектларны тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат;
10) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге җир кишҽрлегеннҽн тҿзелде, аңа карата
территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ яисҽ тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ
тҿзелгҽн һҽм территорияне планлаштыру буенча расланган документ нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге
объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен
билгелҽнгҽн, моннан тыш, җир кишҽрлеген арендага бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге затның ҽлеге
объектларны тҿзҥ буенча йҿклҽмҽсен кҥздҽ тоткан территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ яисҽ
тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш, ;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D214504
02DC84YA72G11) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге аукцион предметы булып
тора, аны ҥткҽрҥ турында белдерҥ РФ ЗК 39.11 статьясындагы 19 пункты нигезендҽ урнаштырылган;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D214504
02DC80YA73Gconsultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE
6D21450402DC80YA71Gconsultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB0387604
4D5567BE6D21450402DC83YA70G12) җир кишҽрлегенҽ карата, аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегенҽ карата, мондый җир кишҽрлеге РФ ЗК 39.11 статьясындагы 4 пунктының 4 пунктчасы һҽм вҽкалҽтле
орган тарафыннан, РФ ЗК 39.11 статьясындагы 8 пунктында каралган нигезлҽр буенча, аны сату яисҽ арендага алу
шартнамҽсе тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ турында гариза керде.;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D214504
02D287YA70G13) аны бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата РФ Законының 39.18
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статьясындагы 1 пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ шҽхси торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару,
бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару яки крестьян (фермер) хуҗалыгы эшчҽнлеге алып бару ҿчен җир кишҽрлеге
бирҥ турында белдерҥ басылып чыкты һҽм урнаштырылды;
14) җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану мондый җир кишҽрлеген файдалану максатларына туры
килми, мондый җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн, территорияне планлаштыру проекты белҽн
расланган объект урнаштыру очракларыннан тыш;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D214504
02DF89YA75G15) соратып алына торган җир кишҽрлеге Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ расланган оборона һҽм куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен
вакытлыча кулланылмый торган җир кишҽрлеклҽре исемлегенҽ, ҽгҽр РФ ЗК 39.10 статьясындагы 2 пунктының 10
пунктчасы нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн булса, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кертелмҽгҽн;
16) гражданнар тарафыннан бакчачылык, бакчачылык алып бару ҿчен тҿзелгҽн коммерциячел булмаган
оешмага җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге мҽйданы федераль закон нигезендҽ
билгелҽнгҽн чик кҥлҽмнҽн артып китҽ. ;
17) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территориаль планлаштыруның
расланган документлары һҽм (яки) территорияне планлаштыру буенча документлар нигезендҽ федераль
ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру
ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге объектлар тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат мҿрҽҗҽгать
итте;
18) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе дҽҥлҽт
программасы, Россия Федерациясе субъектының дҽҥлҽт программасы нигезендҽ бина, корылмалар урнаштыру
ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге биналар, корылмалар тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат
мҿрҽҗҽгать иткҽн.;
19) җир кишҽрлеген билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирҥ рҿхсҽт ителми;
20) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре
билгелҽнмҽгҽн;
21) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ кертелмҽгҽн;
22) җир кишҽрлегенҽ карата, аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата, аның гамҽлдҽ
булу срогы чыкмаган, һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн бу карарда кҥрсҽтелмҽгҽн башка зат
мҿрҽҗҽгать иткҽн, аны бирҥне алдан килештерҥ турында Карар кабул ителде.;
23) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар
ҿчен тартып алынды һҽм гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ максаты мондый җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ
муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган, мондый җир кишҽрлегендҽ урнашкан кҥпфатирлы йортны авария хҽлендҽ
һҽм сҥтелергҽ яки реконструкциялҽнергҽ тиешле дип тануга бҽйле рҽвештҽ дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар
ҿчен алынган җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш, алынган максатларга туры килми.;
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consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A848324A0B03876044D5567YB7EG24)
аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге чиклҽре «кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт кадастры турында "
Федераль закон нигезендҽ тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»;
25) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенең мҽйданы аның җир участогының урнашу схемасы,
территорияне межалау проекты яисҽ урман кишҽрлеклҽренең урнашу урыны, Чиклҽре, мҽйданы һҽм башка санлы
һҽм сыйфат характеристикалары турында проект документларында кҥрсҽтелгҽн мҽйданнан артып китҽ, алар
нигезендҽ мондый җир участогы ун проценттан артык тҿзелгҽн.
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми
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2.12. Му
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан артмаска
ниципал тиеш.
ь хезмҽт
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш
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Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ теркҽлҽ
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2.14. Му
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар тутыру ҿчен
ниципал кирҽкле җиһаз, мҽгълҥмат стендлары белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ ашырыла.
ь хезмҽт
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага
кҥрсҽтел уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итҥ).
ҽ торган
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат гариза бирҥчелҽр
бҥлмҽлҽ ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла
ргҽ, кҿтҥ
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2.15. Му

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу кҥрсҽткечлҽре:
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бина җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек
санда булуы;
http://www.apastovo.tatarstan.ruмҽгълҥмат стендларында, мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥмат булу http://www.apastovo.tatarstan.ru " Интернет»
челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга комачаулаучы каршылыкларны
узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ һҽм аларга документларны тапшырганда чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр
булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас, игътибарсыз
мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла.
Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан сайтта алынырга мҿмкин http://www.apastovo.tatarstan.ru " дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең бердҽм порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында кҥрсҽтелми
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Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе яки
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) бердҽм порталда яки региональ порталда урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары
турында мҽгълҥмат алырга;
б) Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар җибҽргҽндҽ
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза кулланыла. Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең
25.06.2012 ел, № 634 карарында каралган очракларда гади электрон имза кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формада тапшырылган гаризаларның ҥтҽлеше турында
мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның вазыйфаи
затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы, федераль дҽҥлҽт
мҽгълҥмат системасы порталы аша дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл
кылмауларына) судка кадҽр шикаять бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ вакыты, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) шартнамҽ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
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карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру.
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гариза карый, җир кишҽрлеген сату буенча аукцион ҥткҽрҥ
яки җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ турында Карар
кабул итҽ, яисҽ ҽлеге җир участогының урнашу урынын, аның мҽйданын, муниципаль
берҽмлек башлыгы тарафыннан билгелҽнҽ торган Вакытлы басма басмада
файдаланырга рҿхсҽт ителгҽн җир участогын милеккҽ (арендага) бирҥ турында гаризалар
кабул итҥ турында хҽбҽр бастыра, шулай ук ҽлеге гаризаларны муниципаль берҽмлекнең
рҽсми сайтында (муниципаль берҽмлекнең рҽсми сайты булганда) "Интернет"
челтҽрендҽ кабул итҥ турында хҽбҽр урнаштыра, башкаручыны билгели һҽм палатага
гариза җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрос җибҽрҽ:
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан булган (булган) кҥчемсез милек
объектларына хокуклары турында Ҿземтҽ;
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2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп характеристикалар һҽм
кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ.
3) Татарстан Республикасы муниципаль районы (шҽһҽр округы) башкарма
комитеты (Татарстан Республикасы муниципаль районы авыл җирлеге башкарма
комитеты) җир кишҽрлеге авыл торак пунктында урнашкан очракта) җир кишҽрлегенҽ
адрес бирҥ турында боерыгы.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза кергҽн кҿннҽн алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
3.4.2. Тҽэмин итҥче (ы) белгече (Э) тарафыннан, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ
3.5.1.Аукцион ҥткҽрҥ турында Карар кабул ителгҽн һҽм катнашу ҿчен бердҽн артык
гариза кергҽн очракта, соңгысы билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрелҽ.
3.5.2. Палата белгече алынган документлар (аукцион нҽтиҗҽлҽре) нигезендҽ,
соңгысын ҥткҽргҽндҽ):
җир кишҽрлеген милеккҽ (арендага) бирҥ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында Карар кабул итҽ;
җир кишҽрлеге бирҥ турында карар проекты (алга таба – документ) яки баш тарту
турында хат ҽзерли;
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын
гамҽлгҽ ашыра;
документ проектын яки Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле
вҽкилгҽ) кул куюдан баш тарту турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ)
кул куюга юнҽлдерелгҽн проектлар.
3.5.3. Палата җитҽкчесе документка яки баш тарту турындагы хатка кул куя һҽм
теркҽҥ ҿчен палатага җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган документ яки теркҽлҥгҽ җибҽрелгҽн баш
тарту турында хат.
3.5.4. Палата Белгече:
документ яки баш тарту турында хат терки.
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мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн
документ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм
вакытын хҽбҽр итҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куелган кҿнне
Палата җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.6. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
3.6.1. Палата белгече кергҽн документ нигезендҽ:
сату-алу (аренда) шартнамҽсе проекты (алга таба – шартнамҽ) яки муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат проекты ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ карар
биргҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документка кул куюга юнҽлдерелгҽн документ
проекты.
3.6.2. Палата җитҽкчесе документка кул куя һҽм милек мҿнҽсҽбҽтлҽре бҥлегенҽ
(алга таба – бҥлек) җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешҥ яки баш тарту турында хат.
3.6.3. Ҽйдҽп Баручы Киңҽшче:
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ;
теркҽҥ журналында килешҥ терки.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куелган кҿнне
Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽлҽре: гариза бирҥчегҽ хҽбҽр итҥ.
3.6.4. Бҥлек белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
турында хат җибҽрҽ.
Гариза бирҥчегҽ килешҥне имзаларга, килешҥне имзалаганнан соң, ике нҿсхҽ
имзаланган һҽм килештерелгҽн Шартнамҽнең кҥчермҽсен гариза бирҥчегҽ тапшыра,
берсе палатада саклануга калдыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура башкарыла:
15 минут эчендҽ-гариза бирҥченең Шҽхси килгҽн очракта;
ҽлеге Регламентның 3.6.2 пунктчасында каралган процедура тҽмамланганнан соң,
почта аша хат җибҽргҽн очракта, бер кҿн эчендҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн килешҥ яки почта аша баш
тарту турында хат җибҽрелгҽн.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 2);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
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Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.7.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
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җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе»
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
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7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми
сайтыннан
җибҽрелергҽ
мҿмкин.
http://www.apastovo.tatarstan.ru
Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын
булдыру http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин
каршындагы шҽхси кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
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1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы тҥбҽндҽге
процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны Формалаштыру һҽм
җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында консультация
алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана. Электрон
формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше Регламентында
каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн
элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
алдыннан________________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса), яшҽҥ
урыны, шҽхесне раслаучы документ реквизитлары,
ИНН)
_____________________________________
(
________________________________________________
_____________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)
Гариза
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Торак пункт чиклҽрендҽ шҽхси
ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен җир кишҽрлеген милеккҽ (арендага) бирҥ турында" 2007
ел, 30 нчы июль, 325 нче номерлы карары
Торак пункт чиклҽрендҽ шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару ҿчен җир участогын
милеккҽ (арендага) бирҥегезне сорыйм.
Җир кишҽрлеге___________ кв. м., кадастр номеры ____________:__, рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿре белҽн ___________________, Җир категориясе_______________,
адрес буенча урнашкан: ___________ муниципаль район (шҽһҽр округы), торак
пункт_________________ урам________________ Д. _____ _ _ _ _
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
1) шҽхесне раслый торган документ кҥчермҽсе;
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
3) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир участогы тҿзергҽ һҽм чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси үзенчәлекләрне
бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү
кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка гамәлләр), муниципаль
хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан алар
нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул исәптән автоматлаштырылган режимда
эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук мин вәкиле булып торган затның ризалыгын
раслыйм.
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа
күрсәтелгән
муниципаль
хезмәтнең
сыйфатын
бәяләү
буенча
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______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирәм.

______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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2 нче номерлы кушымта
«Казан шҽһҽре муниципаль берҽмлеге
Башкарма комитетының Җир һҽм
милек мҿнҽсҽбҽтлҽре комитеты»
муниципаль казна учреждениесе
рҽисенҽ
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Алдыннан:________________________
___
Гариза
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр) ҥземнең
ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка кагылышлы,
шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
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______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының

Казан шҽһҽре
(белешмҽ буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районы башкарма комитеты
Вазифа
Палата рҽисе
Палата белгече

Телефон
8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

16 нче кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитеты карары буенча
2002 елның 1 сентябре, № 318
Казан шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан
муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген гражданнарга бакчачылык алып бару ҿчен
милеккҽ (арендага) бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) гражданнарга бакчачылык алып бару ҿчен (алга таба-муниципаль хезмҽт)
Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген гражданнарга милеккҽ (арендага) бирҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
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Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының
адресы: http://www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст
мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн
эшлҽҥ ҿчен.
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
2) http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» челтҽре аша муниципаль районның
рҽсми сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады
ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге документлар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла:
1994 елның 30 ноябрендҽге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы
(РФ законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, ст. 3301) (алга таба-ГК РФ);
2004 елның 29 декабрендҽге 188-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Торак кодексы
(РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 14 ст.) (алга таба – РФ ТК);
РФ Җир кодексының 25.10.2001 ел, №136-ФЗ (РФ законнары җыелышы, 29.10.2001,
№44, 4147 ст.) (алга таба-РФ ЗК);
29.12.2004 ел, № 190-ФЗ Россия Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексы (алга табаРФ ГрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел,
№210-ФЗ Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 02.08.2010, №31,
4179 ст.) (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елның 762 № - лы боерыгы
«территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру
схемасын ҽзерлҽҥ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир
кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ талҽплҽрен раслау
турында " (алга таба – №762 боерык) (алга таба- № 762 боерык) (хокукый мҽгълҥматның
рҽсми интернет-порталы) (алга таба - № 762 боерык) http://www.pravo.gov.ru 2015 елның
18 февраленнҽн);
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«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 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));
Татарстан Республикасы Җир кодексы 10.07.1998 ел, № 1736 (алга таба – ТР ЗК)
(Татарстан Республикасы, №10-11, 22.01.2005);
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Шҽһҽр тҿзелеше уставы (яки җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре)
муниципаль район Советы карары белҽн кабул ителгҽн.________20__ №__ ( алга табашҽһҽр тҿзелеше уставы);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн
расланган нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган
(алга таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының)
шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр кергҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн хата
(описка, басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).;
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта).
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II. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына
талҽплҽр

2.1. Муниципаль
хезмҽт атамасы
2.2. Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥче
җирле ҥзидарҽ
башкарма-боеру
органы атамасы
2.3. Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең
тасвирламасы
2.4. Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ
вакыты, шул
исҽптҽн
муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы
оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итҥ
кирҽклеген исҽпкҽ

Стандартка к

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген гражданнарга бакчачылык алып бару ҿчен милеккҽ (арендага) бирҥ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы

Җир кишҽрлеге бирҥ турында боерык.
Җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат
16

Гаризаны теркҽгҽннҽн соң 12 кҿннҽн дҽ артык тҥгел, мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан соратып алына торган җи
ителгҽннҽн соң (30 кҿн).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору каралмаган.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта аша яки элект

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын бергә кушудан
чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
16
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алып, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥне
туктатып тору
вакыты, ҽгҽр
Россия
Федерациясе
законнарында
каралган булса,
Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсе булган
документларны
бирҥ (җибҽрҥ)
вакыты
2.5. Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен законнар
яисҽ башка
норматив хокукый
актлар нигезендҽ
кирҽкле
документларның,
шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан
тапшырылырга
тиешле
муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрнең
тулы исемлеге,
аларны
мҿрҽҗҽгать итҥче

1) гариза:
- документ формасында кҽгазьдҽ;
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ «электрон имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ Федераль закон талҽп
2) шҽхесне раслаучы документлар;
3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
4) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген тҿз
Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын палатага шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мҿмки
Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь чыганакта тҥбҽндҽге ысулла
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон докум
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тарафыннан алу
ысуллары, шул
исҽптҽн электрон
формада, аларны
тапшыру тҽртибе
2.6. Норматив
Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
хокукый актлар
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан булган (булган) кҥчемсез милек объектларына хокуклары турынд
нигезендҽ
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп характеристикалар һҽм кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн
муниципаль
3) Татарстан Республикасы муниципаль районы (шҽһҽр округы) башкарма комитеты (Татарстан Республикасы муни
хезмҽт кҥрсҽтҥ
адрес бирҥ турында боерыгы.
ҿчен кирҽкле,
Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге Регламентның 2.5
дҽҥлҽт органнары,
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган югарыд
җирле ҥзидарҽ
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган документларның гариза бирҥче тарафыннан тапшырылмавы га
органнары һҽм
башка оешмалар
карамагында
булган һҽм гариза
бирҥче
тапшырырга
хокуклы
документларның
тулы исемлеге,
шулай ук аларны
гариза бирҥчелҽр
тарафыннан алу,
шул исҽптҽн
электрон
формада алу
ысуллары,
аларны бирҥ
тҽртибе; ҽлеге
документлар алар
карамагында
булган дҽҥлҽт
органы, җирле
ҥзидарҽ органы
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яисҽ оешма
2.7. Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле
документларны
кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен
нигезлҽрнең тулы
исемлеге
2.8. Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥне
туктатып тору яки
баш тарту ҿчен
нигезлҽрнең тулы
исемлеге

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр:
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан тапшырылуы;
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документлар исем
3) документларда килешмҽгҽн тҿзҽтмҽлҽр, җитди зыяннар булу, аларның эчтҽлеген бертҿсле аңлатырга мҿмкинлек
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган:
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
Каралган пп.РФ ЗК 39.15 ст. 1 п.:
1) consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E
Россия Федерациясе Җир кодексының 11.10 статьясының 16 пунктында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча раслана алмый;
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E93
s5zBMconsultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E
7s5zFMconsultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E
77s5zBM2) Россия Федерациясе Законының 39.16 статьясындагы 1 - 13, 15 - 19, 22 һҽм 23 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽ
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C03551A4177007692EF5015s8z8Mconsultantp
/offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E9377s5zBM3) чиклҽр
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ РФ ЗК 39.16 статьясындагы 1-23 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча бирелҽ алмый.
РФ ЗК 36.6 статьясында каралган:
1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн җир законнары нигезендҽ җир кишҽрлеген сатулар ҥткҽрмичҽ генҽ
2)consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D2145040
файдалану, гомерлек мирас итеп алу яки аренда хокукында бирелгҽн, җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлег
пунктчасы нигезендҽ бирелгҽн очраклардан тыш;
3) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге, ҽгҽр җир кишҽрлеге гомуми файдалану
гражданнар тарафыннан бакчачылык, бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару яки индивидуаль торак тҿзелеше максат
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D21450402D
бетмҽгҽн объект урнашкан, моннан тыш, җир кишҽрлегендҽ сервитут шартларында яки җир кишҽрлегендҽ урнашкан к
кишҽрлегеннҽн файдалануга комачауламый яисҽ җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге бина, корылмал
5) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган бина, корылма, тҿзелеп б
сервитут шартларында урнашкан яисҽ җир участогы бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге биналарга, корылмаларга, ала
корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан;
6) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынган яисҽ ҽйлҽнештҽ чикл
7) Җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада мҿрҽҗҽгать ит
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кишҽрлеген резервлау максатларында җир кишҽрлеге бирҥ турындагы карарның гамҽлдҽ булу срогыннан артык вакы
резервланган җир булып тора, моннан тыш, җир кишҽрлеген резервлау максатларында җир кишҽрлеге бирҥ;
8) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ урнашкан, башка
гариза белҽн шул җир кишҽрлегендҽ урнашкан бина, корылмалар, аларда биналар милекчесе, тҿзелеп бетмҽгҽн об
хуҗасы мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш;
9) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ урнашкан, аң
тҿзелгҽн, яисҽ җир участогы башка зат белҽн территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн җир
җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн очраклардан тыш, һҽм мондый җир кишҽрлеген бирҥ ту
10) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге җир кишҽрлегеннҽн тҿзелде, аңа карата т
территорияне планлаштыру буенча расланган документ нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк ҽһҽ
арендага бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге затның ҽлеге объектларны тҿзҥ буенча йҿклҽмҽсен кҥздҽ тоткан тер
мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш, ;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D21450402D
турында белдерҥ РФ ЗК 39.11 статьясындагы 19 пункты нигезендҽ урнаштырылган;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D21450402D
C80YA71Gconsultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D2145
кишҽрлеге РФ ЗК 39.11 статьясындагы 4 пунктының 4 пунктчасы һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан, РФ ЗК 39.11 ст
турында гариза керде.;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D21450402D
пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ шҽхси торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару, бакчачылык, дача хуҗа
чыкты һҽм урнаштырылды;
14) җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану мондый җир кишҽрлеген файдалану максатларына туры килм
урнаштыру очракларыннан тыш;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D21450402D
расланган оборона һҽм куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен вакытлыча кул
кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн булса, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кер
16) гражданнар тарафыннан бакчачылык, бакчачылык алып бару ҿчен тҿзелгҽн коммерциячел булмаган оешма
кҥлҽмнҽн артып китҽ. ;
17) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территориаль планлаштыруның расланга
тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир кишҽрл
18) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе дҽҥлҽт программас
кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге биналар, корылмалар тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат мҿрҽҗҽгать иткҽн.;
19) җир кишҽрлеген билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирҥ рҿхсҽт ителми;
20) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре билгелҽнмҽг
21) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ кертелмҽгҽн;
22) җир кишҽрлегенҽ карата, аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата, аның гамҽлдҽ бу
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2.9. Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен алына торган
дҽҥлҽт
пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне
алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм
нигезлҽре
2.10. Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр
исемлеге, шул
исҽптҽн
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы
оешмалар
тарафыннан
бирелҽ торган
документлар
(документлар)
турында
белешмҽлҽр
2.11. Мондый

аны бирҥне алдан килештерҥ турында Карар кабул ителде.;
23) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿч
ихтыяҗлар ҿчен алынган, мондый җир кишҽрлегендҽ урнашкан кҥпфатирлы йортны авария хҽлендҽ һҽм сҥтеле
кишҽрлеклҽреннҽн тыш, алынган максатларга туры килми.;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A848324A0B03876044D5567YB7EG24) аны б
нигезендҽ тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»;
25) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенең мҽйданы аның җир участогының урнашу схемасы, т
характеристикалары турында проект документларында кҥрсҽтелгҽн мҽйданнан артып китҽ, алар нигезендҽ мондый җи
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми
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тҥлҽҥ кҥлҽмен
исҽплҽҥ
методикасы
турында
мҽгълҥматны да
кертеп, дҽҥлҽт
хезмҽте кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне
алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм
нигезлҽре
2.12. Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ,
муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешма
тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза
биргҽндҽ һҽм
мондый
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен
алганда чиратта
кҿтҥнең
максималь вакыты
2.13. Гариза
бирҥченең
муниципаль
хезмҽттҽн һҽм
муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш

Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ теркҽлҽ
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катнаша торган
оешма
тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн
файдалану
турындагы
гаризасын, шул
исҽптҽн электрон
формада, теркҽҥ
вакыты һҽм
тҽртибе
2.14. Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтелҽ
торган
бҥлмҽлҽргҽ, кҿтҥ
залына,
муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында
гаризалар тутыру
урыннарына,
аларны тутыру
ҥрнҽклҽре һҽм
һҽр муниципаль
хезмҽтне кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле
документлар
исемлеге булган
мҽгълҥмат
стендларына,
мондый хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында визуаль,
текстлы һҽм
мультимедияле

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар тутыру ҿчен кирҽк
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага уңайлы
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат гариза бирҥчелҽр ҿче
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мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм
рҽсмилҽштерҥгҽ,
шул исҽптҽн
инвалидларны
социаль яклау
турында
федераль
законнар һҽм
Татарстан
Республикасы
законнары
нигезендҽ
кҥрсҽтелгҽн
объектларга
инвалидлар ҿчен
керҥ мҿмкинлеген
тҽэмин итҥгҽ
карата
талҽплҽр

2.15. Муниципаль
Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу кҥрсҽткечлҽре:
хезмҽт
бина җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек санда бу
файдалану
http://www.apastovo.tatarstan.ruмҽгълҥмат стендларында, мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ы
мҿмкинлеге һҽм һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында;
сыйфаты
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга комачаулаучы каршылыкларны узуда
кҥрсҽткечлҽре,
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
шул
исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ һҽм аларга документларны тапшырганда чират булмау;
мҿрҽҗҽгать
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы булмау;
итҥченең
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр булм
муниципаль
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас, игътибарсыз мҿн
хезмҽт
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда, муни
кҥрсҽткҽндҽ
дҽвамлылыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
вазыйфаи затлар
белҽн
ҥзара
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хезмҽттҽшлеге
саны һҽм аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең
барышы турында
мҽгълҥмат
алу
мҿмкинлеге, шул
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче тар
исҽптҽн
порталында, КФҤтҽ.
мҽгълҥматиДҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль хезмҽт кҥрс
коммуникацион
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында кҥрсҽтелми
технологиялҽр
кулланып, дҽҥлҽт
һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле
ҥзҽгендҽ
(шул
исҽптҽн
тулы
кҥлҽмдҽ), җирле
ҥзидарҽ
органының телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать итҥче
телҽге
белҽн
(экстриториаль
принцип), дҽҥлҽт
һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле
ҥзҽклҽрендҽ
берничҽ
дҽҥлҽт
һҽм
(яки)
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муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
комплекслы
запрос)
2.16. Башка
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе яки Тата
талҽплҽр, шул
Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
исҽптҽн
а) бердҽм порталда яки региональ порталда урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары тур
экстрориаль
б) Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн муни
принцип буенча
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар җибҽргҽндҽ кҿ
муниципаль
634 карарында каралган очракларда гади электрон имза кулланырга хокуклы;
хезмҽт кҥрсҽтҥнең
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формада тапшырылган гаризаларның ҥтҽлеше турында мҽгълҥма
ҥзенчҽлеклҽрен
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
исҽпкҽ алучы
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон документ рҽвешендҽ алырга;
(ҽгҽр муниципаль
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның вазыйфаи
хезмҽт
системасы порталы аша дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽ
экстриториаль
шикаять бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять бирергҽ.
принцип буенча
бирелгҽн булса)
һҽм электрон
формада
муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҥзенчҽлеклҽре
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ вакыты, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) шартнамҽ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
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мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру.
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен
тҿзҥ хокукын сату буенча аукцион ҥткҽрҥ йҽ җир кишҽрлеген арендага бирҥ турында
гариза кабул итҥ турында хҽбҽрне бастырып чыгару турында Карар кабул итҽ,
муниципаль берҽмлек башлыгы тарафыннан билгелҽнҽ торган Вакытлы матбугатта
куллану рҿхсҽт ителҽ, шулай ук ҽлеге гаризаларны муниципаль берҽмлекнең рҽсми
сайтында (муниципаль берҽмлекнең рҽсми сайты булганда) "Интернет" челтҽрендҽ кабул
итҥ турында хҽбҽр урнаштырырга, башкаручыны билгели һҽм палатага гариза җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрос җибҽрҽ:
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан булган (булган) кҥчемсез милек
объектларына хокуклары турында Ҿземтҽ;
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2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп характеристикалар һҽм
кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ;
3) Татарстан Республикасы муниципаль районы (шҽһҽр округы) башкарма
комитеты (Татарстан Республикасы муниципаль районы авыл җирлеге башкарма
комитеты) җир кишҽрлеге авыл торак пунктында урнашкан очракта) җир кишҽрлегенҽ
адрес бирҥ турында боерыгы.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза кергҽн кҿннҽн алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
3.4.2. Тҽэмин итҥче (ы) белгече (Э) тарафыннан, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ
3.5.1.Аукцион ҥткҽрҥ турында Карар кабул ителгҽн һҽм катнашу ҿчен бердҽн артык
гариза кергҽн очракта, соңгысы билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрелҽ.
3.5.2. Палата белгече алынган документлар (аукцион нҽтиҗҽлҽре) нигезендҽ,
соңгысын ҥткҽргҽндҽ):
җир кишҽрлеген милеккҽ (арендага) бирҥ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында Карар кабул итҽ;
җир кишҽрлеге бирҥ турында боерык проектын (алга таба – документ) яки баш
тарту турында хат ҽзерли;
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын
гамҽлгҽ ашыра;
документ проектын яки палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) имза
салудан баш тарту турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ)
кул куюга юнҽлдерелгҽн проектлар.
3.5.3. Палата җитҽкчесе документка яки баш тарту турындагы хатка кул куя һҽм
теркҽҥ ҿчен палатага җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган документ яки теркҽлҥгҽ җибҽрелгҽн баш
тарту турында хат.
3.5.4. Палата Белгече:
документ яки баш тарту турында хат терки.
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мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн
документ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм
вакытын хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куелган кҿнне
Палата җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.6. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
3.6.1. Палата белгече кергҽн документ нигезендҽ:
сату-алу (аренда) шартнамҽсе проекты (алга таба – шартнамҽ) яки муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат проекты ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ карар
биргҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документка кул куюга юнҽлдерелгҽн документ
проекты.
3.6.2. Палата җитҽкчесе документка кул куя һҽм милек мҿнҽсҽбҽтлҽре бҥлегенҽ
(алга таба – бҥлек) җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешҥ яки баш тарту турында хат.
3.6.3. Ҽйдҽп Баручы Киңҽшче:
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ;
теркҽҥ журналында килешҥ терки.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куелган кҿнне
Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽлҽре: гариза бирҥчегҽ хҽбҽр итҥ.
3.6.4. Бҥлек белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
турында хат җибҽрҽ.
Гариза бирҥчегҽ килешҥне имзаларга, килешҥне имзалаганнан соң, ике нҿсхҽ
имзаланган һҽм килештерелгҽн Шартнамҽнең кҥчермҽсен гариза бирҥчегҽ тапшыра,
берсе палатада саклануга калдыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура башкарыла:
15 минут эчендҽ-гариза бирҥченең Шҽхси килгҽн очракта;
ҽлеге Регламентның 3.6.2 пунктчасында каралган процедура тҽмамланганнан соң,
почта аша хат җибҽргҽн очракта, бер кҿн эчендҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн килешҥ яки почта аша баш
тарту турында хат җибҽрелгҽн.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (3 нче номерлы кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
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документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.7.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
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буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
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7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми
сайтыннан
җибҽрелергҽ
мҿмкин.
http://www.apastovo.tatarstan.ru
Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын
булдыру http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин
каршындагы шҽхси кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
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1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы тҥбҽндҽге
процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны Формалаштыру һҽм
җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында консультация
алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
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кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана. Электрон
формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше Регламентында
каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн
элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
алдыннан________________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса), яшҽҥ
урыны, шҽхесне раслаучы документ реквизитлары,
ИНН)
_____________________________________
(
________________________________________________
_____________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)
Гариза
бирҥ турында җир һҽм милек (арендага) алып бару ҿчен бакчачылык
Бакчачылыкны алып бару ҿчен җир участогын милеккҽ (арендага) бирҥегезне
сорыйм.
Җир кишҽрлеге___________ кв. м., кадастр номеры ____________:__, рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿре белҽн ___________________, Җир категориясе_______________,
адрес буенча урнашкан: ___________ муниципаль район (шҽһҽр округы), торак
пункт_________________ урам________________ Д. _____ _ _ _ _
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
1) шҽхесне раслый торган документ кҥчермҽсе;
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
3) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир участогы тҿзергҽ һҽм чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси үзенчәлекләрне
бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү
кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка гамәлләр), муниципаль
хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан алар
нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул исәптән автоматлаштырылган режимда
эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук мин вәкиле булып торган затның ризалыгын
раслыйм.
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа
күрсәтелгән
муниципаль
хезмәтнең
сыйфатын
бәяләү
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирәм.

702

______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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2 нче номерлы кушымта
«Казан шҽһҽре муниципаль берҽмлеге
Башкарма комитетының Җир һҽм
милек мҿнҽсҽбҽтлҽре комитеты»
муниципаль казна учреждениесе
рҽисенҽ
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Алдыннан:_______________________
____
Гариза
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр) ҥземнең
ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка кагылышлы,
шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
______________

_________________ ( ________________)
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(дата)
исеме)

(имза)

(фамилиясе,

исеме,

атасының

Казан шҽһҽре
(белешмҽ буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районы башкарма комитеты
Вазифа
Палата рҽисе
Палата белгече

Телефон
8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

17 нче кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитеты карары буенча
2002 елның 1 сентябре, № 318
Казан шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "шҽхси яки муниципаль милектҽге
җир кишҽрлеген бер категориядҽн (авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽрдҽн тыш)
башка категориягҽ кҥчерҥ турында Карар кабул итҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
тҽртибе турында" 2006 ел, 7 нче август, 438 нче номерлы карары
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) хосусый яки муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген бер категориядҽн (авыл
хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽрдҽн тыш) башка категориягҽ кҥчерҥ турында Карар
кабул итҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга табамҿрҽҗҽгать итҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
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шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының
адресы: http://www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст
мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн
эшлҽҥ ҿчен.
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
2) http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» челтҽре аша муниципаль районның
рҽсми сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады
ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ:
1994 елның 30 ноябрендҽге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.) (алга таба-ГК));
Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, № 136-ФЗ (Россия
Федерациясе законнары җыелышы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.) (алга таба-РФ ЗК);
«Җир кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенчесенҽ кҥчерҥ турында» 21.12.2004 ел,
№ 172-ФЗ Федераль закон (алга таба – 172-ФЗ номерлы Федераль закон) (Россия
Федерациясе законнары җыелышы, 27.12.2004, № 52 (1 ҿлеш), 5276);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел,
№210-ФЗ Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 02.08.2010, №31,
4179 ст.) (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон);
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елның 762 № - лы боерыгы
«территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру
схемасын ҽзерлҽҥ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир
кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ талҽплҽрен раслау
турында " (алга таба – №762 боерык) (алга таба- № 762 боерык) (хокукый мҽгълҥматның
рҽсми интернет-порталы) (алга таба - № 762 боерык) http://www.pravo.gov.ru 2015 елның
18 февраленнҽн);

707
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 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));
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн
расланган нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган
(алга таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының)
шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документка кертелгҽн мҽгълҥматларның (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе), алар
нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматларга туры килмҽҥгҽ
китергҽн хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата яки шуңа
охшаган хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы

2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру
органы атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең тасвирламасы

Хезмҽтне яки талҽпне билгели
торган норматив акт
Шҽхси яки муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген пп. РФ ЗК 8 ст.1 п., 172-ФЗ
бер категориядҽн (авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге номерлы Федераль законның 2
җирлҽрдҽн тыш) башка категориягҽ кҥчерҥ турында ст.
Карар кабул итҥ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы пп. 3,4 п. РФ ЗК 8 ст. 1 П. палата
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
турында Нигезлҽмҽ
Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге

Җир кишҽрлеген бер категориядҽн икенчесенҽ №172-ФЗ Федераль законның 3
кҥчерҥ турында Акт (2 нче кушымта).
ст.4 пункты.
Җир кишҽрлеген бер категориядҽн икенчесенҽ
кҥчерҥдҽн баш тарту турында Акт.
Хат кире кайтару турында ҥтенечнамҽне башка
карау
17
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
Гариза алган кҿннҽн соң 10 кҿн эчендҽ.
пп.172-ФЗның 3 ст. 1 п.
вакыты, шул исҽптҽн муниципаль
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
каралмаган.
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
кирҽклеген исҽпкҽ алып, муниципаль мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ
вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
законнарында каралган булса,
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ
нҽтиҗҽсе булган документларны
ашырыла
бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
1) гариза:
№172-ФЗ Федераль законның 2
законнар яисҽ башка норматив
- документ формасында кҽгазьдҽ;
ст.4 пункты.
хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын бергә
кушудан чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
17
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документларның, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
тапшырылырга тиешле муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге,
аларны мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан алу ысуллары, шул
исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

2.6. Норматив хокукый актлар
нигезендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт
органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм башка оешмалар
карамагында булган һҽм гариза
бирҥче тапшырырга хокуклы
документларның тулы исемлеге,

«электрон имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ имзаланган
электрон формада.;
2) мҿрҽҗҽгать итҥченең - физик затның шҽхесен
таныклаучы документлар кҥчермҽлҽре;
3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр
мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
4) җир кишҽрлеге хокукына ия булучының җир
кишҽрлеген бер категориядҽн икенче категориягҽ
кҥчерҥ ризалыгы.
Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен
гариза бланкын палатага шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы
Башкарма
комитетның
рҽсми
сайтында
урнаштырылган.
Гариза
һҽм
аңа
теркҽп
бирелҽ
торган
документлар гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь
чыганакта тҥбҽндҽге ысулларның берсен кулланып
тапшырылырга (юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче
тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин
Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан
җир кишҽрлегенҽ хокуклар турында Ҿземтҽ, аны бер
категориядҽн икенчесенҽ кҥчерҥ кҥздҽ тотыла;
2)
шҽхси
эшкуарларның
бердҽм
дҽҥлҽт
реестрыннан ҿземтҽ яки юридик затларның бердҽм
дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ;
3) федераль законнарда каралган очракта, дҽҥлҽт

710
шулай ук аларны гариза бирҥчелҽр
тарафыннан алу, шул исҽптҽн
электрон формада алу ысуллары,
аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
документлар алар карамагында
булган дҽҥлҽт органы, җирле
ҥзидарҽ органы яисҽ оешма

экологик экспертиза бҽялҽмҽсе.
Гариза
бирҥче
тапшырырга
хокуклы
документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе
ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле
ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында
булган югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп
итҥ тыела.
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ
алган документларның гариза бирҥче тарафыннан
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигез була алмый
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
кирҽкле документларны кабул итҥдҽн нигезлҽр каралмаган
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
исемлеге
2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
туктатып тору яки баш тарту ҿчен
каралмаган.
нигезлҽрнең тулы исемлеге
Ҥтенечнамҽне караудан баш тарту ҿчен нигезлҽр:
1) ҥтенечнамҽ белҽн тиешле булмаган зат
мҿрҽҗҽгать итте;
consultantplus://offline/ref=59A7837C332BCE9BF512
42152B0028634B09276480E9139D092E04922Aw3j9L2)
ҥтенечнамҽгҽ җир законнары талҽплҽренҽ туры килми
торган состав, форма яки эчтҽлеге булган документлар
теркҽлгҽн.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне кире кагу ҿчен
нигезлҽр:
1) федераль законнар нигезендҽ мондый
җирлҽрне бер категориядҽн икенче категориягҽ кҥчерҥ
яисҽ мондый тҽрҗемҽ итҥне тыюны федераль
законнар нигезендҽ билгелҽҥ;;
2) федераль законнарда каралган очракта, дҽҥлҽт
экологик экспертизасының тискҽре бҽялҽмҽсе булу;;
3) талҽп ителҽ торган җирлҽрнең яки җир

№ 172-ФЗ Федераль законның 3
ст. 2 п.

172-ФЗ Федераль законның 4
статьясы
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кишҽрлеклҽренең
максатчан
билгелҽнешенең
территориаль
планлаштыруның
расланган
документларына һҽм территорияне планлаштыру
документларына, җир тҿзелеше документларына туры
килмҽвен билгелҽҥ;
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ
алына торган дҽҥлҽт пошлинасын
яисҽ башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
ителми
хезмҽтлҽр исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар
(документлар) турында белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен исҽплҽҥ
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
методикасы турында мҽгълҥматны
ителми
да кертеп, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне алу
тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ,
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
катнашучы оешма тарафыннан
артмаска тиеш.
кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
турында гариза биргҽндҽ һҽм
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
артмаска тиеш
нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтҥнең
максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең муниципаль
Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн
хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт
эчендҽ.
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган оешма
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
хезмҽттҽн файдалану турындагы
теркҽлҽ
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гаризасын, шул исҽптҽн электрон
формада, теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ
торган бҥлмҽлҽргҽ, кҿтҥ залына,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру урыннарына,
аларны тутыру ҥрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документлар исемлеге
булган мҽгълҥмат стендларына,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ,
шул исҽптҽн инвалидларны социаль
яклау турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн
объектларга инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ карата
талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге
һҽм
сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре,
шул
исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең
барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр кулланып, дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы
система һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар
тутыру ҿчен кирҽкле җиһаз, мҽгълҥмат стендлары
белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ
(бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт
итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат
гариза бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен
исҽпкҽ алып урнаштырыла

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең
җитҽрлек санда булуы;
http://www.apastovo.tatarstan.ruмҽгълҥмат
стендларында, мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары
турында
тулы
мҽгълҥмат
булу
http://www.apastovo.tatarstan.ru
"
Интернет»
челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең
бердҽм порталында;
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кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн
тулы кҥлҽмдҽ), җирле ҥзидарҽ
органының
телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать итҥче телҽге белҽн
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ берничҽ
дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ комплекслы запрос)

инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул
иткҽндҽ һҽм аларга документларны тапшырганда
чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан
сайтта
алынырга
мҿмкин
http://www.apastovo.tatarstan.ru
"
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
бердҽм
порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
кҥрсҽтелми
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2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн
экстрориаль принцип буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
муниципаль хезмҽт экстриториаль
принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм
электрон формада муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре

Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу
тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул итҥ
бҥлмҽсе яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ
хокуклы:
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имза
кулланыла.
Мҿрҽҗҽгать
итҥче
Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634
карарында каралган очракларда гади электрон имза
кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада
тапшырылган
гаризаларның
ҥтҽлеше
турында мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның
вазыйфаи затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы,
федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы порталы аша
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар,
аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
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хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга
һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр
шикаять бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять
бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ вакыты, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
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карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм палата
белгеченҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итҥ турында запросларны җибҽрҽ:
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан җир кишҽрлегенҽ хокуклар
турында Ҿземтҽ, аны бер категориядҽн икенчесенҽ кҥчерҥ кҥздҽ тотыла;
2) шҽхси эшкуарларның бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ яки юридик затларның
бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ;
3) федераль законнарда каралган очракта, дҽҥлҽт экологик экспертиза бҽялҽмҽсе.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза кергҽн кҿннҽн алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
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һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ
3.5.1. Палата белгече кергҽн мҽгълҥматлар нигезендҽ:
җир кишҽрлеген бер категориядҽн икенче категориягҽ кҥчерҥ турында акт яки җир
кишҽрлеген бер категориядҽн икенчесенҽ кҥчерҥ турында акт проекты ҽзерли.
Ҥтенечнамҽгҽ җир законнары талҽплҽренҽ туры килми торган документлар, составы,
рҽвеше яки эчтҽлеге каралмаган очракта, ҥтенечнамҽне карау ҿчен ҥтенечнамҽне кабул
итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган сҽбҽплҽрне кҥрсҽтеп, караусыз кире кайтару турында
хат проекты ҽзерли торган документлар теркҽлгҽн очракта;
документ проектын – карар (кҥрсҽтмҽ) (җир кишҽрлеген кҥчерҥ яки кҥчерҥ турында
Карар кабул ителгҽн очракта) яки ҥтенечнамҽне кире кайтару турында хат проектын (ҽгҽр
документлар билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килмҽсҽ) рҽсмилҽштерҽ);
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын
гамҽлгҽ ашыра;
документ проектын палата рҽисенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) имза салу
ҿчен җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата рҽисенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) кул
куюга юнҽлдерелгҽн документ проекты.
3.5.2. Палата рҽисе (вҽкалҽтле зат) документ проектын раслый (карар (кҥрсҽтмҽ)
яки хат), карар (кҥрсҽтмҽ) имзалый һҽм аны палата мҿһере белҽн раслый яки хатка кул
куя. Кул куелган документ палата белгеченҽ җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура проектлар раслауга кергҽн кҿнне
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: боерыкның расланган проекты һҽм имзаланган кҥрсҽтмҽ,
ҥтенечнамҽне кире кайтару турында расланган һҽм имзаланган хат.
3.5.3. Палата Белгече:
боерыкны яки хатны терки;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн
кҥрсҽтмҽ яки хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Палата җитҽкчесе тарафыннан
документларга кул куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.5.4. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) имзага
рҽсмилҽштерелгҽн карар (кҥрсҽтмҽ) бирҽ яки ҥтенечнамҽне кире кайтару турында хат
җибҽрҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
карар (кҥрсҽтмҽ) бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥче килгҽн
кҿнне;
хатны почта аша кире кайтару турында хат җибҽрҥ-процедура тҽмамланганнан соң
бер кҿн эчендҽ, 3.5.3 пунктында каралган. ҽлеге Регламентның 1 нче пункты.
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн карар (кҥрсҽтмҽ) яки ҥтенечнамҽне кире
кайтару турында җибҽрелгҽн хат.
3.6. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.6.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (3 нче номерлы кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.6.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.6.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
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исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе»
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
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4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми
сайтыннан
җибҽрелергҽ
мҿмкин.
http://www.apastovo.tatarstan.ru
Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын
булдыру http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин
каршындагы шҽхси кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
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3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу
очракта 1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ
Хҿкҥмҽтенең 27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль
башкарма хакимият органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары,
Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары арасында ҥзара хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ
законнары җыелышы, 03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ
законнары җыелышы, 03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн
комплекслы ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны
Формалаштыру һҽм җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр
итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында
консультация алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон
почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана.
Электрон формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше
Регламентында каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн
комплекслы ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра
һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада
кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы исеме)
_________________________________________
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булса), яшҽҥ урыны, шҽхесне раслаучы документ
реквизитлары, ИНН)
___________________________________________
(юридик затлар ҿчен-атамасы, урнашу урыны, оештырухокукый рҽвеше, ЕГРЮЛ, ОГРНДА дҽҥлҽт теркҽве
турында белешмҽлҽр)
_________________________________________________
______________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)
Гариза (Гариза)
кҥчерҥ турында составыннан җирлҽрне газҥткҽргечен
Җир
кишҽрлеген
кадастр
номерына
кҥчерҥегезне
сорыйм:
_____________:______, __________________________________________________
(җир категориясен кҥрсҽтергҽ)
җир кишҽрлеклҽрен арендалаган ҿчен кергҽн табыш нҽтиҗҽлҽре):
consultantplus://offline/ref=C55455BAE4FE819A314FD32D36FD3CDCEE56B21975F26328
E18107B0846FADF8BE361E60E0CFE7B9Z7U1Nавыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге
җирлҽр
consultantplus://offline/ref=C55455BAE4FE819A314FD32D36FD3CDCEE56B21975F26328
E18107B0846FADF8BE361E64ZEU7Nторак пунктлар җирлҽре;
consultantplus://offline/ref=C55455BAE4FE819A314FD32D36FD3CDCEE56B21975F26328
E18107B0846FADF8BE361E60E0CFE6B8Z7UDNсҽнҽгать, энергетика, транспорт,
элемтҽ, радиотапшырулар, телевидение, информатика җирлҽре, космик эшчҽнлекне
тҽэмин итҥ ҿчен җирлҽр, оборона, куркынычсызлык һҽм башка махсус билгелҽнештҽге
җирлҽр;
consultantplus://offline/ref=C55455BAE4FE819A314FD32D36FD3CDCEE56B21975F26328
E18107B0846FADF8BE361E60E0CFE9B8Z7U8Nаеруча саклана торган территориялҽр
һҽм объектлар җирлҽре;
consultantplus://offline/ref=C55455BAE4FE819A314FD32D36FD3CDCEE56B21975F26328
E18107B0846FADF8BE361E60E0CFE9BEZ7UCNурман фонды җирлҽре;
consultantplus://offline/ref=C55455BAE4FE819A314FD32D36FD3CDCEE56B21975F26328
E18107B0846FADF8BE361E60ZEU8Nсу фонды җирлҽре;
consultantplus://offline/ref=C55455BAE4FE819A314FD32D36FD3CDCEE56B21975F26328
E18107B0846FADF8BE361E60E0CFE9BFZ7UENзапас җирлҽр.
______________________________________________________________________
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җир кишҽрлеклҽрен бер категориядҽн икенчесенҽ кҥчерҥ турында) *
Җир кишҽрлегенең адресы: Апас муниципаль районы, торак пункт
____________________ урам________________ йорт _________.
Гаризага (ҥтенечнамҽгҽ) тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ (кҥчермҽлҽре):
1) мҿрҽҗҽгать итҥченең-физик затның шҽхесен таныклаучы документлар
кҥчермҽлҽре, яисҽ шҽхси эшкуарларның бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ яки
юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ;
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче
исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
3) җир кишҽрлеге хуҗасы җир кишҽрлеген бер категориядҽн икенче категориягҽ
кҥчерҥгҽ ризалыгы.
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси
үзенчәлекләрне бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль
хезмәт күрсәтү кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка
гамәлләр), муниципаль хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә
торган орган тарафыннан алар нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул
исәптән автоматлаштырылган режимда эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук
мин вәкиле булып торган затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа күрсәтелгән муниципаль хезмәтнең сыйфатын бәяләү буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны
бирәм.

______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының

*___________________________________
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Мҽсҽлҽн, җирлеклҽрнең чиклҽрен билгелҽҥ (ҥзгҽртҥ) яки җир кишҽрлегенең
категориясе ҥз ҽһҽмиятен югалтты һҽм (яки) җир кишҽрлеген максатчан билгелҽнеше
буенча файдалану мҿмкин тҥгел
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2 нче номерлы кушымта

КАРАР (БОЕРЫК)
« ____ »_____________20__шҽһҽр

№ __________

Җир кишҽрлеген бер категориядҽн кҥчерҥ (кҥчерҥдҽн баш тарту) турында
җир
Гаризаны (ҥтенечнамҽне) карап) __________________________________,
(гариза бирҥченең мҽгълҥматлары)
РФ Җир кодексының 8 статьясы нигезендҽ карар бирҽм:
1. Сҽбҽпле ________________________________________________________
(җир категориясен ҥзгҽртҥ нигезлҽре кҥрсҽтелҽ) *
җир кишҽрлеген кадастр номеры белҽн кҥчерҥ_____________, адресы: Апас
муниципаль районы, торак пункт ____________________ урам________________ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ ___________ категория
эчендҽ _______________.
2. Ҽлеге карарның (кҥрсҽтмҽнең) ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны йҿклҽргҽ:
_________________________________________________________________
(вазифасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме)

Җитҽкче___________________
_______________________________

*___________________________________
Мҽсҽлҽн, җирлеклҽрнең чиклҽрен билгелҽҥ (ҥзгҽртҥ) яки җир кишҽрлегенең
категориясе ҥз ҽһҽмиятен югалтты һҽм (яки) җир кишҽрлеген максатчан билгелҽнеше
буенча файдалану мҿмкин тҥгел
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3 нче номерлы кушымта
«Казан шҽһҽре муниципаль
берҽмлеге Башкарма комитетының
Җир һҽм милек мҿнҽсҽбҽтлҽре
комитеты» муниципаль казна
учреждениесе рҽисенҽ
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм
җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Алдыннан:_____________________
______
Гариза
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:_________________________________________________________
________________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсе булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка
гамҽллҽр) ҥземнең ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның
ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
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______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының

Казан шҽһҽре
(белешмҽ буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ
ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районы башкарма комитеты
Вазифа
Палата рҽисе
Палата белгече

Телефон
8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru
18 нче кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитеты карары буенча
2002 елның 1 сентябре, № 318

Казан шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан
җир кишҽрлегеннҽн даими (сроксыз) файдалану хокукын яки җир кишҽрлегенҽ гомерлек
мирас итеп билҽҥ хокукын туктату турында Карар кабул итҥ буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) җир кишҽрлегеннҽн даими (сроксыз) файдалану хокукын яки җир кишҽрлегенҽ
гомерлек мирас итеп билҽҥ хокукын (алга таба-муниципаль хезмҽт) туктату турында Карар
кабул итҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-мҿрҽҗҽгать
итҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Эш графигы:
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дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының адресы:
http://www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст
мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен.
Татарстан
Республикасы
Дҽҥлҽт
теллҽрендҽге
мҽгълҥмат
пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5,
2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
2) http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» челтҽре аша муниципаль районның
рҽсми сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады
ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –кҽгазьдҽ
почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ:
30.11.1994 ел, № 51-ФЗ Россия Федерациясе Граждан кодексы (алга таба – РФ ГК)
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.);
Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, № 136-ФЗ (алга таба – РФ ЗК)
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 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);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 45ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба-45-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004);
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Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн расланган
нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган (алга
таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының) шҽһҽр
яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең, белешмҽлҽр
кергҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн хата (описка, басма,
грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).;
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп
атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт
атамасы
2.2. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ
башкарма-боеру органы
атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенең
тасвирламасы
2.4. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген
исҽпкҽ алып, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып
тору вакыты, ҽгҽр Россия
Федерациясе законнарында
каралган булса, Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документларны бирҥ
(җибҽрҥ) вакыты
2.5. Муниципаль хезмҽт

Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге

Хезмҽтне яки талҽпне билгели
торган норматив акт

Җир кишҽрлегеннҽн даими (сроксыз) файдалану РФ ЗК, палата турында
хокукын яки җир кишҽрлеген гомерлек мирас итеп алу Нигезлҽмҽ
хокукын туктату турында Карар кабул итҥ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Палата турында нигезлҽмҽ
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Җир кишҽрлегеннҽн даими (сроксыз) файдалану РФ ЗК, палата турында
хокукын яки җир кишҽрлеген гомерлек мирас итеп алу Нигезлҽмҽ
хокукын туктату турында " боерык»
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне кире кагу турында
карар
18
Гариза алган кҿннҽн соң 10 кҿн эчендҽ.
РФ ЗК 53 ст. 4 п.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
каралмаган.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла

Физик затлар катнаша:

РФ ЗК 53 ст. 3 п.

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын
бергә кушудан чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
18
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кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ
башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга
тиешле муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы
исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу
ысуллары, шул исҽптҽн
электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

1) гариза:
- документ формасында кҽгазьдҽ;
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ «электрон
имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ Федераль закон
талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон формада.;
2) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (гражданин
ҿчен);
3) Ҽгҽр алар дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле
ҥзидарҽ органнары яки дҽҥлҽт органнары яки җирле
ҥзидарҽ органнары карамагында булмаса, җир хокукын
таныклаучы Документлар);
Юридик затлар катнаша:
1) гариза;
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр
мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
3) җир кишҽрлегеннҽн даими (сроксыз) файдалану
хокукыннан баш тарту ҿчен тиешле юридик зат тҿзегҽн
яисҽ гамҽлгҽ куючы исеменнҽн эш итҥче органның
ризалыгын раслый торган Документ;
4) җиргҽ хокукны раслаучы документлар (ҽгҽр алар
дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
яки дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары
карамагында булмаса).
Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен
гариза бланкын палатага шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар
гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь чыганакта тҥбҽндҽге
ысулларның
берсен
кулланып
тапшырылырга
(юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
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электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче
тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин
2.6. Норматив хокукый актлар
Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
РФ ЗК 53 ст. 3.1 п.
нигезендҽ муниципаль хезмҽт
1) юридик затның (юридик зат ҿчен) дҽҥлҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт
теркҽвен раслаучы документ кҥчермҽсе);
органнары, җирле ҥзидарҽ
2) кҥчемсез милекнең тҿп характеристикалары һҽм
органнары һҽм башка
кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклары турында
оешмалар карамагында
бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ (мондый җир
булган һҽм гариза бирҥче
кишҽрлеге турында белешмҽлҽр булганда);
тапшырырга хокуклы
consultantplus://offline/ref=579B845573D1401161D75
документларның тулы
CE7870CEFB89DC4A5CC851F8CFD59153641263E8474F
исемлеге, шулай ук аларны
3636F413DR2QEH3)
җиргҽ
хокукларны
раслаучы
гариза бирҥчелҽр тарафыннан документлар, ҽ алар булмаганда - җир кишҽрлеге бирҥ
алу, шул исҽптҽн электрон
турында РФ Законының 39.2 статьясында каралган
формада алу ысуллары,
дҽҥлҽт хакимияте башкарма органы яисҽ җирле ҥзидарҽ
аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
органы карарының кҥчермҽсе.
документлар алар
Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны
карамагында булган дҽҥлҽт
алу
ысуллары
һҽм
тапшыру
тҽртибе
ҽлеге
органы, җирле ҥзидарҽ органы Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
яисҽ оешма
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле
ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында
булган югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп итҥ
тыела.
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ
алган документларның гариза бирҥче тарафыннан
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигез була алмый
2.7. Муниципаль хезмҽт
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
нигезлҽр:
документларны кабул итҥдҽн
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тапшырылуы;
тулы исемлеге
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның
2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документлар
исемлегенҽ туры килмҽве;
3)
Гаризада
һҽм
гаризага
теркҽлҽ
торган
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2.8. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне туктатып тору яки
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тулы исемлеге

2.9. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен алына торган
дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
оешмалар тарафыннан

документларда ҽйтеп бетергесез тҿзҽтҥлҽр, аларның
эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди
җҽрҽхҽтлҽр булуы;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
каралмаган.
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
1) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы
кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, йҽ гаризада һҽм (яки)
документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес булмаган
мҽгълҥмат бар;
2) ҽгҽр тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан ҥз инициативасы белҽн тапшырылмаган
булса, дҽҥлҽт хакимияте органының, җирле ҥзидарҽ
органының яисҽ дҽҥлҽт хакимияте органына яисҽ җирле
ҥзидарҽ органына караган оешманың муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яисҽ)
мҽгълҥмат
булмауны
таныклаучы
ведомствоара
запроска җавабы һҽм (яисҽ) мҽгълҥматның булмавын
таныклаучы, тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан ҥз инициативасы буенча тапшырылмаган
булса, дҽҥлҽт хакимияте органының яисҽ җирле ҥзидарҽ
органына яисҽ оешманың ведомствоара соратып
алуына җаваплары керҥ;
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми
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бирелҽ торган документлар
(документлар) турында
белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен
исҽплҽҥ методикасы турында
мҽгълҥматны да кертеп,
дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне
алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм
нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алганда чиратта кҿтҥнең
максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең
муниципаль хезмҽттҽн һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнаша торган оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану
турындагы гаризасын, шул
исҽптҽн электрон формада,
теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтелҽ торган бҥлмҽлҽргҽ,
кҿтҥ залына, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру
урыннарына, аларны тутыру
ҥрнҽклҽре һҽм һҽр

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
артмаска тиеш

Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
теркҽлҽ

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система
һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар тутыру ҿчен
кирҽкле
җиһаз,
мҽгълҥмат
стендлары
белҽн
җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Инвалидларның
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ
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муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документлар
исемлеге булган мҽгълҥмат
стендларына, мондый хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм
рҽсмилҽштерҥгҽ, шул исҽптҽн
инвалидларны социаль яклау
турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ
кҥрсҽтелгҽн объектларга
инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать
итҥченең
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге
саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы
турында
мҽгълҥмат
алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр
кулланып,
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул
исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле

(бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль,
текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат гариза
бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып
урнаштырыла

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек
санда булуы;
http://www.apastovo.tatarstan.ruмҽгълҥмат
стендларында, мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары
турында
тулы
мҽгълҥмат
булу
http://www.apastovo.tatarstan.ru " Интернет» челтҽрендҽ,
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽрнең
бердҽм
порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
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ҥзидарҽ органының телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать
итҥче
телҽге
белҽн
(экстриториаль
принцип),
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле
ҥзҽклҽрендҽ
берничҽ дҽҥлҽт һҽм (яки)
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
комплекслы запрос)

2.16. Башка талҽплҽр, шул
исҽптҽн экстрориаль принцип
буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен
исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип
буенча бирелгҽн булса) һҽм

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ
һҽм аларга документларны тапшырганда чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан
сайтта
алынырга
мҿмкин
http://www.apastovo.tatarstan.ru " дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
кҥрсҽтелми
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе
турында консультацияне Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе
яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ
хокуклы:
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
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электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҥзенчҽлеклҽре

урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм
сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
кулланыла. Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634 карарында каралган
очракларда гади электрон имза кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада тапшырылган гаризаларның ҥтҽлеше турында
мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның
вазыйфаи затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы,
федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы порталы аша
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар,
аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга һҽм
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны
ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
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кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм палата
белгеченҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итҥ турында запросларны җибҽрҽ:
1) юридик затның (юридик зат ҿчен) дҽҥлҽт теркҽвен раслаучы документ
кҥчермҽлҽре);
2) кҥчемсез милекнең тҿп характеристикалары һҽм кҥчемсез милек объектына
теркҽлгҽн хокуклары турында бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ (мондый җир
кишҽрлеге турында белешмҽлҽр булганда);
3) җиргҽ хокукны раслаучы документ, ҽ алар булмаганда - дҽҥлҽт хакимияте
башкарма органы яисҽ җирле ҥзидарҽ органы карарының кҥчермҽлҽре.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турындагы гаризаны теркҽгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
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3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ
3.5.1. Палата белгече кергҽн мҽгълҥматлар нигезендҽ:
җир кишҽрлегеннҽн даими (сроксыз) файдалану хокукын яки җир кишҽрлеген
гомерлек мирас итеп алу хокукын туктату турында боерык проектын яки муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында хат проектын ҽзерли;
боерык проектын (файдалану хокукын туктату турында Карар кабул ителгҽн
очракта) яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат проектын
рҽсмилҽштерҽ;
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын
гамҽлгҽ ашыра;
карар проектын яки палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) имза
салудан баш тарту турында хат проектын җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) кул кую ҿчен җибҽрелгҽн
документ проекты процедураларының нҽтиҗҽсе.
3.5.2. Палата җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) баш тарту турында карар яки хат имзалый.
Карар палатаның мҿһере белҽн раслый. Кул куелган документ палата белгеченҽ
җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура документ проекты раслауга кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: җир участогы бирҥдҽн баш тарту турында кул куелган
кҥрсҽтмҽ яки хат.
3.5.3. Палата Белгече:
баш тарту турында карар яки хат терки;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн
кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куелган кҿнне
Палата җитҽкчесе (вҽкалҽтле зат) тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.5.4. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) кул кую ҿчен
рҽсмилҽштерелгҽн кҥрсҽтмҽне бирҽ яки баш тарту турында хат җибҽрҽ.
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Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
карарны бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн
кҿнендҽ;
хатны почта аша хат белҽн җибҽрҥ - 3.5.3 пунктында каралган процедура
тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ. ҽлеге Регламентның 1 нче пункты.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн карар яки баш тарту турында җибҽрелгҽн
хат.
3.6. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.6.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 2);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.6.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.6.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
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тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
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1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми
сайтыннан
җибҽрелергҽ
мҿмкин.
http://www.apastovo.tatarstan.ru
Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын
булдыру http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин
каршындагы шҽхси кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
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кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы тҥбҽндҽге
процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны Формалаштыру һҽм
җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында консультация
алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана. Электрон
формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше Регламентында
каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн
элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
янында_________________________________________
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булса), яшҽҥ урыны, шҽхесне раслаучы документ
реквизитлары, ИНН)
___________________________________________
(юридик затлар ҿчен-атамасы, урнашу урыны,
оештыру-хокукый рҽвеше, ЕГРЮЛ, ОГРНДА дҽҥлҽт
теркҽве турында белешмҽлҽр)
_______________________________________________
________________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)
Гариза
файдалану (билҽҥ) хокукын туктату турында)
Җир кишҽрлегеннҽн файдалану (файдалану) хокукын туктатуыгызны сорыйм
(Галочканы билгелҽп ҥтҥ хокукы):
җир кишҽрлегеннҽн даими (сроксыз) файдалану хокукы;
җир кишҽрлегенҽ гомерлеккҽ хуҗа булу хокукы.
Җир кишҽрлегенең кадастр номеры: ______________:___ яки соралган җир
кишҽрлеге кадастр исҽбендҽ тормый икҽн, җир кишҽрлеге урнашкан кадастр кварталының
кадастр номеры, __________:___.
Җир кишҽрлегенең адресы: муниципаль район (шҽһҽр округы), торак
пункт____________________урам________________ йорт _________ .
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
Физик затлар:
1) шҽхесне раслаучы документ кҥчермҽсе (гражданин ҿчен);
2) җиргҽ хокукны раслаучы документлар (ҽгҽр алар дҽҥлҽт хакимияте органнары,
җирле ҥзидарҽ органнары яки дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары
карамагында булмаса).
Юридик затлар:
1) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
2) җир кишҽрлегеннҽн даими (сроксыз) файдалану хокукыннан баш тарту ҿчен
тиешле юридик зат тҿзегҽн яисҽ гамҽлгҽ куючы исеменнҽн эш итҥче органның ризалыгын
раслый торган Документ;
3) җиргҽ хокукны раслаучы документлар (ҽгҽр алар дҽҥлҽт хакимияте органнары,
җирле ҥзидарҽ органнары яки дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары
карамагында булмаса).
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси үзенчәлекләрне
бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү

752
кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка гамәлләр), муниципаль
хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан алар
нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул исәптән автоматлаштырылган режимда
эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук мин вәкиле булып торган затның ризалыгын
раслыйм.
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа
күрсәтелгән
муниципаль
хезмәтнең
сыйфатын
бәяләү
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирәм.

______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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2 нче номерлы кушымта
«Казан шҽһҽре муниципаль берҽмлеге
Башкарма комитетының Җир һҽм
милек мҿнҽсҽбҽтлҽре комитеты»
муниципаль казна учреждениесе
рҽисенҽ
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Алдыннан:________________________
____
Гариза
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_________________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥмат:________________________________________________
_________________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_________;
кҽгазьдҽ расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ почта аша почта җибҽрелгҽн адрес буенча:
__________________________________________________________________.
Муниципаль хезмәт күрсәтү максатыннан, алар нигезендә муниципаль хезмәт
күрсәтә торган орган тарафыннан карарлар кабул ителүне исәпкә алып, шул исәптән
автоматлаштырылган тәртиптә, шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системага
салу, туплау, саклау, тәгаенләү (яңарту, үзгәртү), файдалану, тарату (шул исәптән
тапшыру), шәхессезләндерү, ябу, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль
хезмәт күрсәтү кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле булган башка
гамәлләр) үземнең ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вәкаләт бирелгән затның
ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документларның күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә җавап бирә, гаризаны тапшыру
вакытына әлеге документлар гамәлдә һәм алардагы мәгълүматлар дөрес.
Миңа
күрсәтелгән
муниципаль
хезмәтнең
сыйфатын
бәяләү
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирәм.
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______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының

Казан шҽһҽре
(белешмҽ
буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районы башкарма комитеты
Вазифа
Палата рҽисе
Палата белгече

Телефон
8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru
19 нчы кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитеты карары буенча
2002 елның 1 сентябре, № 318

Казан шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан
җир кишҽрлеген сатып алу турында Карар кабул итҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) җир кишҽрлеген сатып алу турында Карар кабул итҥ буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба-муниципаль хезмҽт).
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр
(алга таба - мҿрҽҗҽгать итҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш. т. б., Совет ур., 2
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
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Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының
адресы: http://www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст
мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн
эшлҽҥ ҿчен.
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
2) http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» челтҽре аша муниципаль районның
рҽсми сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады
ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ:
(Алга таба-РФ ГК) (РФ законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.));
Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, №136-ФЗ (алга таба-РФ ЗК)
(РФ законнары җыелышы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.);
«Җир тҿзелеше турында» 18.06.2001 ел, № 78-ФЗ Федераль закон (алга таба – 78ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 25.06.2001, №26, ст. 2582);
«Авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽрнең ҽйлҽнеше турында» 2002 елның 24
июлендҽге 101-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-101-ФЗ номерлы Федераль
закон), 29.07.2002, №30, ст. 3018);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел,
№210-ФЗ Федераль закон (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары
җыелышы, 02.08.2010, №31, ст. 4179);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 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);
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн
расланган нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
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Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган
(алга таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының)
шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка кертелгҽн белешмҽлҽрнең (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе),
белешмҽлҽр кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн
хата (тасвирлама, басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру
органы атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең тасвирламасы

Хезмҽтне яки талҽпне билгели
торган норматив акт
Җир кишҽрлеген сатып алу турында Карар кабул итҥ 101-ФЗ номерлы Федераль
законның 8 статьясы
Палата турында нигезлҽмҽ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Палата турында нигезлҽмҽ
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге

Җир кишҽрлеген сатып алу турында карар;
Палата турында нигезлҽмҽ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында
карар.
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
Гаризаны теркҽгҽннҽн соң,19 13 кҿннҽн дҽ артык
вакыты, шул исҽптҽн муниципаль
тҥгел.
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ
каралмаган.
кирҽклеген исҽпкҽ алып, муниципаль
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ
законнарында каралган булса,
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсе булган документларны
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ
бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
ашырыла
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
1) гариза:
законнар яисҽ башка норматив
- документ формасында кҽгазьдҽ;
хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
документларның, шулай ук
«электрон имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ имзаланган
тапшырылырга тиешле муниципаль электрон формада.;
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
2) шҽхесне раслаучы документлар;
мҽҗбҥри булган хезмҽт
3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ
кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге,
(ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын бергә кушудан
чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
19
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аларны мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан алу ысуллары, шул
исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

2.6. Норматив хокукый актлар
нигезендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт
органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм башка оешмалар
карамагында булган һҽм гариза
бирҥче тапшырырга хокуклы
документларның тулы исемлеге,
шулай ук аларны гариза бирҥчелҽр
тарафыннан алу, шул исҽптҽн
электрон формада алу ысуллары,
аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
документлар алар карамагында

булса);
4) юридик затның гамҽлгҽ кую документлары
кҥчермҽсе
5) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында
хокук теркҽлмҽгҽн очракта, хокук билгели торган
документлар кҥчермҽсе.
Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен
гариза бланкын палатага шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы
Башкарма
комитетның
рҽсми
сайтында
урнаштырылган.
Гариза
һҽм
аңа
теркҽп
бирелҽ
торган
документлар гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь
чыганакта тҥбҽндҽге ысулларның берсен кулланып
тапшырылырга (юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче
тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин
Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
1) Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан
ҿземтҽ (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар
турында һҽркем файдалана алырлык мҽгълҥмат
булган);
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан
тҿп характеристикалар һҽм кҥчемсез милек объектына
теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ;
3) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар йҽ ЕГРИПТАН
мҽгълҥматлар.
Гариза
бирҥче
тапшырырга
хокуклы
документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе
ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
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булган дҽҥлҽт органы, җирле
ҥзидарҽ органы яисҽ оешма

Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле
ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында
булган югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп
итҥ тыела.
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ
алган документларның гариза бирҥче тарафыннан
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигез була алмый
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
кирҽкле документларны кабул итҥдҽн нигезлҽр:
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан
исемлеге
тапшырылуы;
2)
тапшырылган
документларның
ҽлеге
регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ
һҽм документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) Гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган
документларда ҽйтеп бетергесез тҿзҽтҥлҽр, аларның
эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди
җҽрҽхҽтлҽр булуы;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру
2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
туктатып тору яки баш тарту ҿчен
каралмаган.
нигезлҽрнең тулы исемлеге
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
1) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар
тулы кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, йҽ гаризада һҽм (яки)
документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес
булмаган мҽгълҥмат бар;
2) ҽгҽр тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан ҥз инициативасы белҽн тапшырылмаган
булса, дҽҥлҽт хакимияте органының, җирле ҥзидарҽ
органының яисҽ дҽҥлҽт хакимияте органына яисҽ
җирле
ҥзидарҽ
органына
караган
оешманың
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм
(яисҽ) мҽгълҥмат булмауны таныклаучы ведомствоара
запроска җавабы һҽм (яисҽ) мҽгълҥматның булмавын
таныклаучы, тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче
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тарафыннан ҥз инициативасы буенча тапшырылмаган
булса, дҽҥлҽт хакимияте органының яисҽ җирле
ҥзидарҽ органына яисҽ оешманың ведомствоара
соратып алуына җаваплары керҥ;
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ
алына торган дҽҥлҽт пошлинасын
яисҽ башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
ителми
хезмҽтлҽр исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар
(документлар) турында белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен исҽплҽҥ
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
методикасы турында мҽгълҥматны
ителми
да кертеп, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне алу
тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ,
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
катнашучы оешма тарафыннан
артмаска тиеш.
кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
турында гариза биргҽндҽ һҽм
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
артмаска тиеш
нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтҥнең
максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең муниципаль
Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн
хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт
эчендҽ.
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган оешма
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
хезмҽттҽн файдалану турындагы
теркҽлҽ
гаризасын, шул исҽптҽн электрон
формада, теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
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2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ
торган бҥлмҽлҽргҽ, кҿтҥ залына,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру урыннарына,
аларны тутыру ҥрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документлар исемлеге
булган мҽгълҥмат стендларына,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ,
шул исҽптҽн инвалидларны социаль
яклау турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн
объектларга инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ карата
талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге
һҽм
сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре,
шул
исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең
барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр кулланып, дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн
тулы кҥлҽмдҽ), җирле ҥзидарҽ
органының
телҽсҽ
кайсы

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы
система һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар
тутыру ҿчен кирҽкле җиһаз, мҽгълҥмат стендлары
белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ
(бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт
итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат
гариза бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен
исҽпкҽ алып урнаштырыла

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең
җитҽрлек санда булуы;
http://www.apastovo.tatarstan.ruмҽгълҥмат
стендларында, мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары
турында
тулы
мҽгълҥмат
булу
http://www.apastovo.tatarstan.ru
"
Интернет»
челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең
бердҽм порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
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Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать итҥче телҽге белҽн
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ берничҽ
дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ комплекслы запрос)

2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн
экстрориаль принцип буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул
иткҽндҽ һҽм аларга документларны тапшырганда
чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан
сайтта
алынырга
мҿмкин
http://www.apastovo.tatarstan.ru
"
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
бердҽм
порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
кҥрсҽтелми
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу
тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул итҥ
бҥлмҽсе яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
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муниципаль хезмҽт экстриториаль
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ
электрон формада муниципаль
хокуклы:
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имза
кулланыла.
Мҿрҽҗҽгать
итҥче
Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634
карарында каралган очракларда гади электрон имза
кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада
тапшырылган
гаризаларның
ҥтҽлеше
турында мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның
вазыйфаи затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы,
федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы порталы аша
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар,
аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга
һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр
шикаять бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять
бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны
ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр формалаштыру һҽм җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
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карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм аңа гариза
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итҥ турында запросларны җибҽрҽ:
1) Кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ (кҥчемсез милек
объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык мҽгълҥмат булган);
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп характеристикалар һҽм
кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ;
3) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар яисҽ ЕГРИПТАН мҽгълҥматлар.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза килгҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
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документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Палата белгече запроска җавап алгач, документлар пакетын ҽзерли һҽм
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ палата җитҽкчесен карап тикшерҥгҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн документлар.
3.5.2. Палата җитҽкчесе җир кишҽрлеген сатып алу яки сатып алудан баш тарту
турында Карар кабул итҽ һҽм резолюция белҽн документларны палатага җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: палатка җибҽрелгҽн резолюция белҽн Документлар.
3.5.3. Палата белгече резолюция нигезендҽ документлар ҽзерли.
Җир кишҽрлеген сатып алу турында Карар кабул ителгҽн очракта, боерык проекты
һҽм сату-алу килешҥе проекты.
Баш тарткан очракта сатып алудан баш тарту турында хат.
Документлар проектлары билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерелҽ һҽм кул кую ҿчен
палата җитҽкчесенҽ җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) Документлар проектларына
кул куюга юнҽлдерелгҽн процедураларның нҽтиҗҽсе.
3.5.4. Палата җитҽкчесе җир участогын сатып алу турында карарга яки баш тарту
турында хатка кул куя һҽм теркҽҥ ҿчен палатага җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥгҽ җибҽрелгҽн карар яки баш тарту турында хат
имзаланган.
3.5.5. Палата Белгече:
баш тарту турында карар яки хат терки.
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, җир участогын сатып
алудан баш тарту турында рҽсмилҽштерелгҽн карар яки хат бирҥ датасын һҽм вакытын
хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Палата җитҽкчесе тарафыннан
документларга кул куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
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3.5.4. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) кул кушырып язылган
кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында хат бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
кҥрсҽтмҽ бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн
кҿнендҽ;
хатны почта аша хат белҽн җибҽрҥ - 3.5.3 пунктында каралган процедура
тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ. ҽлеге Регламент,
Процедураларның нҽтиҗҽсе: җир участогын сатып алудан баш тарту турында
бирелгҽн карар яки хат.
3.6. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен тапшыру.
3.6.1. Палата Белгече:
җир кишҽрлеген сату-алу килешҥе проектын ҽзерли (алга таба-килешҥ);
килешҥ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм имзалый;
теркҽҥ журналында палата рҽисе кул куйган килешҥне терки;
гариза бирҥчегҽ имзага килешҥ бирҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ карар
биргҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн шартнамҽ.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 2);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче (вҽкалҽтле вҽкил) тарафыннан
шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге аша тапшырыла.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн, теркҽлгҽн һҽм карап тикшерҥ ҿчен
Комитет белгеченҽ юлланган гариза.
3.7.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документны палатага техник хата булган документ оригиналын тапшырганда алу
мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан соң
яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан соң ҿч
кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
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Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
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органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе»
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
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http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми
сайтыннан
җибҽрелергҽ
мҿмкин.
http://www.apastovo.tatarstan.ru
Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын
булдыру http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин
каршындагы шҽхси кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
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аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы тҥбҽндҽге
процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны Формалаштыру һҽм
җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында консультация
алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана. Электрон
формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше Регламентында
каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн
элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
.
(җирле ҥзидарҽ органы исеме
муниципаль берҽмлек башлыгы)
янында
________________________________________________
____________________ (алга таба-мҿрҽҗҽгать итҥче).
(юридик затлар ҿчен-тулы исем, оештыру-хокукый
форма, дҽҥлҽт теркҽве турында белешмҽлҽр; физик
затлар ҿчен-фамилия, исем, атасының исеме, паспорт
мҽгълҥматлары)
Хҽбҽр итҥ
җир кишҽрлеген сату турында
Сезгҽ хҽбҽр итҽм, мҽйданы ____ кв. м булган җир кишҽрлеген сатам.
Җир кишҽрлегенең адресы: Апас муниципаль районы, торак пункт
____________________ урам________________ Д. _ _ _ _ _ _ _ _ _ җирле ҥзидарҽ органы
кҥрсҽтмҽсе нигезендҽ (нинди кҥрсҽтергҽ)) __________ янында«_____»
__________________ 20_____Казан шҽһҽре ________
Соралган җир кишҽрлегенең кадастр номеры: _________________:_______ яки
соралган җир кишҽрлеге кадастр исҽбендҽ тормый икҽн, җир кишҽрлеге урнашкан кадастр
кварталының кадастр номеры, __________:___________.
Юридик затлар ҿчен: ОГРН _____________________
Инҽ ______________________
Мҿрҽҗҽгатькҽ тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:
1) шҽхесне раслаучы документлар (Паспорт);
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
3) юридик затның гамҽлгҽ кую документлары кҥчермҽсе
4) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында хокук теркҽлмҽгҽн очракта, хокук
билгели торган документлар кҥчермҽсе.

(дата)

(имза)

(ФИО)
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2 нче номерлы кушымта
«Казан шҽһҽре муниципаль берҽмлеге
Башкарма комитетының Җир һҽм
милек мҿнҽсҽбҽтлҽре комитеты»
муниципаль казна учреждениесе
рҽисенҽ
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Алдыннан:________________________
___
Гариза
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр) ҥземнең
ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка кагылышлы,
шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
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______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының

Казан шҽһҽре
(белешмҽ
буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районы башкарма комитеты
Вазифа
Палата рҽисе
Палата белгече

Телефон
8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

20 нче кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитеты карары буенча
2002 елның 1 сентябре, № 318
Казан шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан
җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсенҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсенҽ (алга таба-муниципаль хезмҽт)
ҥзгҽрешлҽр кертҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен
билгели.
1.2. Хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-гариза бирҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
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Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының
адресы: http://www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст
мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн
эшлҽҥ ҿчен.
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
2) http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» челтҽре аша муниципаль районның
рҽсми сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады
ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге документлар нигезендҽ башкарыла:
(Алга таба-РФ ГК) (РФ законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.));
Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, №136-ФЗ (алга таба-РФ ЗК)
(РФ законнары җыелышы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.);
«Җир тҿзелеше турында» 18.06.2001 ел, № 78-ФЗ Федераль закон (алга таба – 78ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 25.06.2001, №26, ст. 2582);
"Авыл хуҗалыгы билгелҽнешендҽге җирлҽрнең ҽйлҽнеше турында" 2002 елның 24
июлендҽге 101-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 101-ФЗ номерлы редакция) (РФ
законнары җыелышы, 29.07.2002, № 30, ст. 3018);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 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);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 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);
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
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Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн
расланган нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган
(алга таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының)
шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка кертелгҽн белешмҽлҽрнең (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе),
белешмҽлҽр кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн
хата (тасвирлама, басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта).

782
2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру
органы атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең тасвирламасы

Хезмҽтне яки талҽпне билгели
торган норматив акт
Җир
кишҽрлеген
арендалау
шартнамҽсенҽ РФ ЗК, палата турында
ҥзгҽрешлҽр кертҥ
Нигезлҽмҽ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Палата турында нигезлҽмҽ
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге

Татарстан
Республикасы
муниципаль
районы РФ ЗК, палата турында
палатасы
җитҽкчесенең
аренда
шартнамҽсенҽ Нигезлҽмҽ.
ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында кҥрсҽтмҽсе.
Аренда килешҥе буенча ҿстҽмҽ килешҥ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне кире кагу турында
карар
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
Гаризаны теркҽгҽннҽн соң,20 11 кҿннҽн дҽ артык тҥгел.
вакыты, шул исҽптҽн муниципаль
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
каралмаган.
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
кирҽклеген исҽпкҽ алып, муниципаль мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ
вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
законнарында каралган булса,
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ
нҽтиҗҽсе булган документларны
ашырыла
бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
1) гариза:
РФ ЗК, палата турында
законнар яисҽ башка норматив
- документ формасында кҽгазьдҽ;
Нигезлҽмҽ
хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ «электрон
документларның, шулай ук
имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ Федераль закон
мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон формада.;
тапшырылырга тиешле муниципаль
2) шҽхесне раслаучы документлар;
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр
мҽҗбҥри булган хезмҽт
мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын бергә кушудан
чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
20
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кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге,
аларны мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан алу ысуллары, шул
исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

2.6. Норматив хокукый актлар
нигезендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт
органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм башка оешмалар
карамагында булган һҽм гариза
бирҥче тапшырырга хокуклы
документларның тулы исемлеге,
шулай ук аларны гариза бирҥчелҽр
тарафыннан алу, шул исҽптҽн
электрон формада алу ысуллары,
аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
документлар алар карамагында
булган дҽҥлҽт органы, җирле
ҥзидарҽ органы яисҽ оешма

4) юридик затның гамҽлгҽ кую документлары
кҥчермҽсе
Гаризалар һҽм документлар бер нҿсхҽдҽ тапшырыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен
гариза бланкын палатага шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар
гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь чыганакта тҥбҽндҽге
ысулларның
берсен
кулланып
тапшырылырга
(юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче
тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин
Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
1. ЕГРЮЛдан мҽгълҥмат яки ЕГРИПТАН мҽгълҥмат;
2. Булган (булган) кҥчемсез милек объектларына
аерым затның хокуклары турында Кҥчемсез милекнең
Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ;
3. Кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан
тҿп характеристикалар һҽм кҥчемсез милек объектына
теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ.
Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны
алу
ысуллары
һҽм
тапшыру
тҽртибе
ҽлеге
Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган
югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп итҥ тыела.
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган
документларның
гариза
бирҥче
тарафыннан
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигез була алмый
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2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
кирҽкле документларны кабул итҥдҽн нигезлҽр:
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан
исемлеге
тапшырылуы;
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның
2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документлар
исемлегенҽ туры килмҽве;
3)
Гаризада
һҽм
гаризага
теркҽлҽ
торган
документларда ҽйтеп бетергесез тҿзҽтҥлҽр, аларның
эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди
җҽрҽхҽтлҽр булуы;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру
2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
туктатып тору яки баш тарту ҿчен
каралмаган.
нигезлҽрнең тулы исемлеге
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
1) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы
кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, йҽ гаризада һҽм (яки)
документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес булмаган
мҽгълҥмат бар;
2) ҽгҽр тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан ҥз инициативасы белҽн тапшырылмаган
булса, дҽҥлҽт хакимияте органының, җирле ҥзидарҽ
органының яисҽ дҽҥлҽт хакимияте органына яисҽ җирле
ҥзидарҽ органына буйсынган оешманың муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яисҽ)
мҽгълҥмат булмауны таныклаучы ведомствоара сорауга
җавабы килҥе.
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ
алына торган дҽҥлҽт пошлинасын
яисҽ башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
ителми
хезмҽтлҽр исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар

785
(документлар) турында белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен исҽплҽҥ
методикасы турында мҽгълҥматны
да кертеп, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне алу
тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешма тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза биргҽндҽ һҽм
мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтҥнең
максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең муниципаль
хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану турындагы
гаризасын, шул исҽптҽн электрон
формада, теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ
торган бҥлмҽлҽргҽ, кҿтҥ залына,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру урыннарына,
аларны тутыру ҥрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документлар исемлеге
булган мҽгълҥмат стендларына,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ,
шул исҽптҽн инвалидларны социаль
яклау турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
артмаска тиеш
Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
теркҽлҽ

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система
һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар тутыру ҿчен
кирҽкле
җиһаз,
мҽгълҥмат
стендлары
белҽн
җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Инвалидларның
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ
(бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль,
текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат гариза
бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып
урнаштырыла

786
законнары нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн
объектларга инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ карата
талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге
һҽм
сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре,
шул
исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең
барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр кулланып, дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн
тулы кҥлҽмдҽ), җирле ҥзидарҽ
органының
телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать итҥче телҽге белҽн
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ берничҽ
дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ комплекслы запрос)

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек
санда булуы;
http://www.apastovo.tatarstan.ruмҽгълҥмат
стендларында, мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары
турында
тулы
мҽгълҥмат
булу
http://www.apastovo.tatarstan.ru " Интернет» челтҽрендҽ,
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽрнең
бердҽм
порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ
һҽм аларга документларны тапшырганда чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
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тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан
сайтта
алынырга
мҿмкин
http://www.apastovo.tatarstan.ru " дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
кҥрсҽтелми
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе
экстрориаль принцип буенча
турында консультацияне Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
муниципаль хезмҽт экстриториаль
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм кҥрсҽтелгҽндҽ,
мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ
электрон формада муниципаль
хокуклы:
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм
сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
кулланыла. Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634 карарында каралган
очракларда гади электрон имза кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада тапшырылган гаризаларның ҥтҽлеше турында
мҽгълҥмат алырга;
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г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның
вазыйфаи затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы,
федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы порталы аша
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар,
аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга һҽм
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ вакыты, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен тапшыру.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
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карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм палата
белгеченҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итҥ турында запросларны җибҽрҽ:
1. ЕГРЮЛдан яки ЕГРИПТАН мҽгълҥмат;
2. Булган (булган) кҥчемсез милек объектларына аерым затның хокуклары турында
Кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ;
3. Кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп характеристикалар һҽм
кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында ҿземтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза килгҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгать.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрос нигезендҽ, соратып алына торган
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документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5 муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Палата Белгече:
гаризага кушып бирелҽ торган документларның эчтҽлеген тикшерҽ;
аренда шартнамҽсенҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында боерык проектын яки муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат ҽзерли;
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ документ проектын килештерҽ һҽм кул кую ҿчен палата
җитҽкчесенҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (затка, аларга
вҽкалҽтле вҽкилгҽ) кул кую ҿчен җибҽрелгҽн документлар.
3.5.2. Палата җитҽкчесе (аларга вҽкалҽтле зат) боерыкка кул куя һҽм аның мҿһере
белҽн таныклый яки баш тарту турында хат имзалый. Кул куелган документларны палата
белгеченҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура проектлар раслауга кергҽн кҿнне
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында хат.
3.6. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
3.6.1. Палата Белгече:
баш тарту турында боерык яки хат теркҽлҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн
карар яки баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитет җитҽкчесе
тарафыннан документларга кул куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.6.2. Палата Белгече:
аренда килешҥе буенча ҿстҽмҽ килешҥ проектын ҽзерли (алга таба-килешҥ);
килешҥ проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ һҽм имзалый;
теркҽҥ журналында палата рҽисе тарафыннан имзаланган килешҥне терки.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитет җитҽкчесе
кҥрсҽтмҽсенҽ кул куйганнан соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган һҽм теркҽлгҽн килешҥ.
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3.6.3. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) кул кушырып язылган
кҥрсҽтмҽ яки баш тарту турында хат бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
килешҥне бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн
кҿнендҽ;
хатны почта аша хат белҽн җибҽрҥ - 3.5.2 пунктында каралган процедура
тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ. ҽлеге Регламент,
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: җир участогы бирҥдҽн баш тарту турында бирелгҽн
килешҥ яки хат.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 2);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче (вҽкалҽтле вҽкил) тарафыннан
шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге аша тапшырыла.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн, теркҽлгҽн һҽм карап тикшерҥ ҿчен
Комитет белгеченҽ юлланган гариза.
3.7.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.6 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документны палатага техник хата булган документ оригиналын тапшырганда алу
мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан соң
яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан соң ҿч
кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
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тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
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5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми
сайтыннан
җибҽрелергҽ
мҿмкин.
http://www.apastovo.tatarstan.ru
Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын
булдыру http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин
каршындагы шҽхси кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
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тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу
очракта 1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ
Хҿкҥмҽтенең 27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль
башкарма хакимият органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары,
Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары арасында ҥзара хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ
законнары җыелышы, 03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ
законнары җыелышы, 03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн
комплекслы ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны
Формалаштыру һҽм җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр
итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында
консультация алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон
почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана.
Электрон формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше
Регламентында каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн
комплекслы ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра
һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада
кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
.
(җирле ҥзидарҽ органы исеме
муниципаль берҽмлек башлыгы)
янында
_____________________________________________
_______________________ (алга таба-мҿрҽҗҽгать
итҥче).
(юридик затлар ҿчен-тулы исем, оештыру-хокукый
форма, дҽҥлҽт теркҽве турында белешмҽлҽр;
физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының
исеме, паспорт белешмҽлҽре, яшҽҥ урыны буенча
теркҽлҥ, телефон)

Гариза
җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсенҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында
Җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсенҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Килешҥ ____________ №__________.
Кертергҽ (кҥрсҽтергҽ, нинди ҥзгҽрешлҽр кертелҽ) _______________________
______________________________________.
Гаризага тҥбҽндҽге ялган документлар теркҽлҽ:
1) шҽхесне раслаучы документлар;
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче
исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
3) юридик затның гамҽлгҽ кую документлары кҥчермҽсе.
Запрос буенча Отсканированные документлар оригиналларын бирергҽ кушам.

(дата)

(имза)

(ФИО)
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2 нче номерлы кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм
җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе
Алдыннан:_____________________
_____
Гариза
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Язылган:_____________________________________________________________
____________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсе булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка
гамҽллҽр) ҥземнең ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның
ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽтнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының

Казан
шҽһҽре
(белешмҽ
буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районы башкарма комитеты
Вазифа
Палата рҽисе
Палата белгече

Телефон
8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru
21 нче кушымта
Татарстан Республикасы
Апас муниципаль
районы башкарма
комитеты карары буенча
2002 елның 1 сентябре,
№ 318

Административ регламент:
ТР Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгының җир ресурслары идарҽсе
белгечлҽренең мҽгълҥматлары буенча, бҥгенге кҿндҽ республикада 479 кеше
кадастр инженеры аттестатына ия булган.
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга
таба – Регламент) җир кишҽрлеклҽрен тҥлҽҥсез (алга таба-муниципаль хезмҽт)
милеккҽ бирҥ хокукына ия затлар буларак исҽпкҽ кую буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль
районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата)
тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Эш графигы:
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дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет»
мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль
район рҽсми сайтының адресы: http://www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш
графигы турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм
текст мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать
итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен.
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1,
1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
2) http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» челтҽре аша муниципаль
районның рҽсми сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин:
"Татарстан икътисады ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы
депутатлары булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
–кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата
белгече тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза
бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда
урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ:
30.11.1994 ел, № 51-ФЗ Россия Федерациясе Граждан кодексы (алга таба –
РФ ГК) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.);
Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, № 136-ФЗ (алга таба –
РФ ЗК) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба131-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, ст.
3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 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);
Татарстан Республикасы Җир кодексы 10.07.1998 ел, № 1736 (алга таба –
ТР ЗК) (Татарстан Республикасы, №10-11, 22.01.2005);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 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);
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Татарстан Республикасы Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгының
«муниципаль районның дҽҥлҽт милкендҽге һҽм муниципаль милектҽге җир
кишҽрлеклҽрен бирҥ тҽртибе буенча документларны раслау турында» 2006 елның
25 декабрендҽге 3008-р номерлы кҥрсҽтмҽсе (алга таба-3008-р номерлы боерык –
);
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул
ителгҽн 14 номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан
Республикасы Апас муниципаль районы Уставы);
Апас муниципаль районы Башкарма комитеты турындагы 2016 елның 9
декабрендҽге 69 номерлы карары (алга таба – ИК турында Нигезлҽмҽ) белҽн
расланган Апас муниципаль районы Советы карары белҽн расланган Апас
муниципаль районы башкарма комитеты турындагы 2016 елның 9 декабрендҽге
69 номерлы нигезлҽмҽ);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн
расланган нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн
расланган (алга таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе
кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең
читтҽн торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр
округының) шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган
структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында
«22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте карары белҽн расланган
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре
эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн
һҽм документка кертелгҽн мҽгълҥматларның (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсе), алар нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы
мҽгълҥматларга туры килмҽҥгҽ китергҽн хата (ялгыш язу, басмадагы хата,
грамматик яки арифметик хата яки шуңа охшаган хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба –
гариза) дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла
(27.07.2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2
статьясындагы 2 нче пункт). Гариза стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы
кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы

Хезмҽтне яки талҽпне билгели
торган норматив акт
Исҽпкҽ кую затлар сыйфатында хокукына ия булган ТР ЗК 32.1 ст.
затлар җир кишҽрлеклҽрен милеккҽ бушлай
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы
җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру
Башкарма комитеты
Нигезлҽмҽ
органы атамасы
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
1. Гражданнар исемлегенҽ кертҥ турында карар.
ТР ЗК 32.1 ст.
нҽтиҗҽсенең тасвирламасы
2. Җир кишҽрлеген ҿлешле милеккҽ бирҥ турында
карар.
3.Җир кишҽрлеген милеккҽ тапшыру килешмҽсе
бушлай.
4.Хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат
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2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
Гаризаны теркҽгҽннҽн соң җиде кҿннҽн дҽ соңга
вакыты, шул исҽптҽн муниципаль
калмыйча җир кишҽрлеге алу ҿчен чиратта торучылар
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
исемлегенҽ кертҥ.
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ
Җир кишҽрлеге исемлеккҽ кертелгҽннҽн соң бер
кирҽклеген исҽпкҽ алып, муниципаль елдан да соңга калмыйча бирелҽ.
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
каралмаган.
законнарында каралган булса,
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
нҽтиҗҽсе булган документларны
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ
бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
1) гариза:
Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын бергә кушудан
чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
21
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законнар яисҽ башка норматив
хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
тапшырылырга тиешле муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге,
аларны мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан алу ысуллары, шул
исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

- документ формасында кҽгазьдҽ;
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
«электрон имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ имзаланган
электрон формада.;
2) гариза бирҥче паспорты кҥчермҽсе;
3) мҿрҽҗҽгать итҥченең иренең (иренең) паспорты
кҥчермҽсе (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче никахта торса);
4) туу турында таныклык кҥчермҽсе;
5) баланы уллыкка алуны билгелҽҥ турында суд
карары (бала туу турында таныклыкта уллыкка
алучылар
ата-аналар
сыйфатында
язылган
очраклардан тыш);
6) опекун яки попечитель билгелҽҥ турында опека
һҽм попечительлек органы актының кҥчермҽсе (опека
һҽм попечительлек билгелҽнгҽн очракта));
7) опека һҽм попечительлекне гамҽлгҽ ашыру
турында килешҥ кҥчермҽсе (килешҥ буенча опека һҽм
попечительлек гамҽлгҽ ашырылган очракта).
8) 14 яше тулмаган гаилҽ ҽгъзаларының яшҽҥ
урыны буенча теркҽлҥ турында таныклык кҥчермҽсе;
9) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында
хокук теркҽлмҽгҽн очракта, хокук билгели торган
документларның кҥчермҽлҽре.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын
гариза бирҥче Башкарма комитетка шҽхси мҿрҽҗҽгать
иткҽндҽ алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы
Башкарма
комитетның
рҽсми
сайтында
урнаштырылган.
Гариза
һҽм
аңа
теркҽп
бирелҽ
торган
документлар гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь
чыганакта тҥбҽндҽге ысулларның берсен кулланып
тапшырылырга (юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
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нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче
тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин
2.6. Норматив хокукый актлар
Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
нигезендҽ муниципаль хезмҽт
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт
булган (булган) кҥчемсез милек объектларына
органнары, җирле ҥзидарҽ
хокуклары турында Ҿземтҽ;
органнары һҽм башка оешмалар
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан
карамагында булган һҽм гариза
тҿп характеристикалар һҽм кҥчемсез милек объектына
бирҥче тапшырырга хокуклы
теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ.
документларның тулы исемлеге,
Гариза
бирҥче
тапшырырга
хокуклы
шулай ук аларны гариза бирҥчелҽр
документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе
тарафыннан алу, шул исҽптҽн
ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
электрон формада алу ысуллары,
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле
аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында
документлар алар карамагында
булган югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп
булган дҽҥлҽт органы, җирле
итҥ тыела.
ҥзидарҽ органы яисҽ оешма
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ
алган документларның гариза бирҥче тарафыннан
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигез була алмый
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан
кирҽкле документларны кабул итҥдҽн тапшырылуы;
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
2)
тапшырылган
документларның
ҽлеге
исемлеге
регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ
һҽм документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) Гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган
документларда ҽйтеп бетергесез тҿзҽтҥлҽр, аларның
эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди
җҽрҽхҽтлҽр булуы;
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4) тиешле органга документлар тапшыру
2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр ТР ЗК 32-1 ст.
туктатып тору яки баш тарту ҿчен
каралмаган.
нигезлҽрнең тулы исемлеге
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
1. Ата-ана хокукыннан мҽхрҥм итҥ, гариза биргҽннҽн
соң, мҿрҽҗҽгать итҥче балаларына карата уллыкка
алуны, опека һҽм попечительлек эшчҽнлеген туктату;
2. Элегрҽк
файдаланылган
Хокук
Татарстан
Республикасы Җир кодексының 32-1 статьясы
нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ;
3. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган
документлар мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси торак
тҿзелеше, дача тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче хуҗалык
алып бару ҿчен җир кишҽрлеге алу хокукын расламый;
4) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы
кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, йҽ гаризада һҽм (яки)
документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес
булмаган мҽгълҥмат бар
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ
алына торган дҽҥлҽт пошлинасын
яисҽ башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
ителми
хезмҽтлҽр исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар
(документлар) турында белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен исҽплҽҥ
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
методикасы турында мҽгълҥматны
ителми
да кертеп, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне алу
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тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешма тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза биргҽндҽ һҽм
мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтҥнең
максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең муниципаль
хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану турындагы
гаризасын, шул исҽптҽн электрон
формада, теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ
торган бҥлмҽлҽргҽ, кҿтҥ залына,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру урыннарына,
аларны тутыру ҥрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документлар исемлеге
булган мҽгълҥмат стендларына,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ,
шул исҽптҽн инвалидларны социаль
яклау турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн
объектларга инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ карата

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
артмаска тиеш
Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн
эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
теркҽлҽ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы
система һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар
тутыру ҿчен кирҽкле җиһаз, мҽгълҥмат стендлары
белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ
(бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт
итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат
гариза бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен
исҽпкҽ алып урнаштырыла
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талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге
һҽм
сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре,
шул
исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең
барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр кулланып, дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн
тулы кҥлҽмдҽ), җирле ҥзидарҽ
органының
телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать итҥче телҽге белҽн
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ берничҽ
дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ комплекслы запрос)

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең
җитҽрлек санда булуы;
http://www.apastovo.tatarstan.ruмҽгълҥмат
стендларында, мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары
турында
тулы
мҽгълҥмат
булу
http://www.apastovo.tatarstan.ru
"
Интернет»
челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең
бердҽм порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул
иткҽндҽ һҽм аларга документларны тапшырганда
чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
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мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан
сайтта
алынырга
мҿмкин
http://www.apastovo.tatarstan.ru
"
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
бердҽм
порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
кҥрсҽтелми
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу
экстрориаль принцип буенча
тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул итҥ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
бҥлмҽсе яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм
ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
муниципаль хезмҽт экстриториаль
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ
электрон формада муниципаль
хокуклы:
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имза
кулланыла.
Мҿрҽҗҽгать
итҥче
Россия

810
Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634
карарында каралган очракларда гади электрон имза
кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада
тапшырылган
гаризаларның
ҥтҽлеше
турында мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның
вазыйфаи затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы,
федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы порталы аша
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар,
аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга
һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр
шикаять бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять
бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ вакыты, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен тапшыру.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
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мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм аңа гариза
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итҥ турында запросларны җибҽрҽ:
1. Кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм
дҽҥлҽт реестрыннан (кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем ҿчен
мҿмкин булган мҽгълҥматлар ҥз эченҽ алган) (бинага, тҿзелешкҽ, корылмага хокуклар
турында) ҿземтҽ);
2. Кҥчемсез милек объектының кадастр паспорты.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза килгҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
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3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар органга яки оешмага, документ
һҽм мҽгълҥмат бирҽ торган оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн ҿч кҿн эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Палата белгече алынган документлар нигезендҽ:
ТР Законының 32-1 статьясы нигезендҽ бушлай җир кишҽрлеклҽре алу хокукына ия
гражданнар исемлегенҽ кертҥ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында
Карар кабул итҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында исемлеккҽ яки хатка кертҥ
турында карар ҽзерли һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ;
документ проектын яки палата җитҽкчесенҽ имза салудан баш тарту турында хат
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата җитҽкчесенҽ кул куюга юнҽлдерелгҽн
проектлар.
3.5.2. Палата җитҽкчесе чиратта торучылар исемлегенҽ кертҥ турындагы
документларны яки баш тарту турындагы хатны имзалый һҽм теркҽҥ ҿчен палатага
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥгҽ җибҽрелгҽн карар яки баш тарту турында хат
имзаланган.
3.5.3. Палата Белгече:
баш тарту турында карар яки хат терки. Чираттагылар исемлегенҽ кертҥ турында
Карар кабул ителгҽн очракта, гариза бирҥчегҽ уникаль исҽп номеры бирелҽ.
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, дип хҽбҽр итҽ
уникаль исҽп номеры.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта
аша яки электрон почта адресына җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Палата җитҽкчесе тарафыннан
документларга кул куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.6. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
3.6.1. Чират җиткҽндҽ палата белгече:
җир кишҽрлеген сайлау процедурасының датасы, вакыты һҽм урыны кҥрсҽтелгҽн
хат ҽзерли;
гариза бирҥчегҽ җир кишҽрлеген сайлау процедурасын ҥткҽрҥ турында хҽбҽр итҽ,
заказлы хат, тапшыру турында уведомление белҽн.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура җир кишҽрлеген сайлау
процедурасы узган кҿнгҽ кадҽр 14 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ җир кишҽрлеген сайлау
процедурасын ҥткҽрҥ турында хат җибҽрелгҽн.
3.6.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥрсҽтелгҽн кҿнне чират тҽртибендҽ җир кишҽрлеген
сайлауны гамҽлгҽ ашыра. Җир кишҽрлеген сайлау акт белҽн рҽсмилҽштерелҽ.
Актка мҿрҽҗҽгать итҥче һҽм вҽкалҽтле орган вҽкиле тарафыннан имза салына.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура җир кишҽрлеген сайлау
процедурасын гамҽлгҽ ашырган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: сайлау акты.
3.6.3. Палата белгече сайлау акты нигезендҽ:
җир кишҽрлеге бирҥ турында карар ҽзерли һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҽ;
документ проектын кул кую ҿчен палата җитҽкчесенҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сайлау акты тҿзелгҽннҽн соң
бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: палата җитҽкчесенҽ имзага җибҽрелгҽн документ
проекты.
3.6.4. Палата җитҽкчесе җир участогы бирҥ турындагы документка кул куя һҽм
теркҽҥ ҿчен палатага җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлҥгҽ җибҽрелгҽн карар.
3.6.5. Палата белгече карарны терки, теркҽлгҽннҽн соң аларны гариза бирҥчегҽ
тапшыра яки почта аша җибҽрҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура башкарыла:
15 минут эчендҽ-гариза бирҥченең Шҽхси килгҽн очракта;
процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ 3.6.4 пунктында каралган. карары
почта аша хат җибҽргҽн очракта.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында бирелгҽн
(җибҽрелгҽн) карар.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 2);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.7.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
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каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
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һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
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5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми
сайтыннан
җибҽрелергҽ
мҿмкин.
http://www.apastovo.tatarstan.ru
Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын
булдыру http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин
каршындагы шҽхси кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
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һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы тҥбҽндҽге
процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны Формалаштыру һҽм
җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында консультация
алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана. Электрон
формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше Регламентында
каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн
элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
.
(җирле ҥзидарҽ органы исеме
муниципаль берҽмлек башлыгы)
янында
________________________________________________
____________________ (алга таба-мҿрҽҗҽгать итҥче).
(фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт
мҽгълҥматлары, яшҽҥ урыны буенча теркҽлҥ, телефон)
Гариза
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Җир
кодексының 321 статьясы нигезендҽ тҥлҽҥсез җир кишҽрлеклҽре алу хокукына ия булган
гражданнар исемлегенҽ кертҥ һҽм гражданнарга җир кишҽрлеклҽрен тҥлҽҥсез бирҥ
турында" 2007 ел, 3 нче июль, 321 нче номерлы карары
Сезне Татарстан Республикасы Җир кодексының 321 статьясы нигезендҽ тҥлҽҥсез
җир кишҽрлеклҽре алу хокукына ия гражданнар исемлегенҽ кертҥегезне һҽм җир
участогын ҿлешле милеккҽ бушлай бирҥегезне сорыйм.
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
1) гариза бирҥченең паспорт кҥчермҽсе;
2) мҿрҽҗҽгать итҥченең иренең (иренең) паспорты кҥчермҽсе (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать
итҥче никахта торса);
3) туу турында таныклык кҥчермҽсе;
4) баланы уллыкка алуны билгелҽҥ турында суд карары (бала туу турында
таныклыкта уллыкка алучылар ата-аналар сыйфатында язылган очраклардан тыш);
5) опекун яки попечитель билгелҽҥ турында опека һҽм попечительлек органы
актының кҥчермҽсе (опека һҽм попечительлек билгелҽнгҽн очракта));
6) опека һҽм попечительлекне гамҽлгҽ ашыру турында килешҥ кҥчермҽсе (килешҥ
буенча опека һҽм попечительлек гамҽлгҽ ашырылган очракта).
7) 14 яшькҽ җитмҽгҽн гаилҽ ҽгъзаларының яшҽҥ урыны буенча теркҽлҥ турында
таныклык кҥчермҽсе;
8) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында хокук теркҽлмҽгҽн очракта, хокук
билгели торган документларның кҥчермҽлҽре.
Запрос буенча Отсканированные документлар оригиналларын бирергҽ кушам.

(дата)

(имза)

(ФИО)
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2 нче номерлы кушымта
«Казан шҽһҽре муниципаль берҽмлеге
Башкарма комитетының Җир һҽм
милек мҿнҽсҽбҽтлҽре комитеты»
муниципаль казна учреждениесе
рҽисенҽ
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Алдыннан:________________________
___
Гариза
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр) ҥземнең
ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка кагылышлы,
шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
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______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының

Казан шҽһҽре
(белешмҽ
буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районы башкарма комитеты
Вазифа

Телефон

Апас

8(84376) 2-2141
8 (843)762-1252
8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Башкарма комитет эшлҽре
идарҽчесе
Палата рҽисе
Палата белгече

Электрон адрес
Almaz.Tugushev@tatar.ru
Yunusov.Ruslan@tatar.ru
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

22 нче кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитеты карары буенча
2002 елның 1 сентябре, № 318
Казан шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан
муниципаль милектҽге җир кишҽрлегенҽ карата сервитут билгелҽҥ турында килешҥ тҿзҥ
буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) муниципаль милектҽге җир кишҽрлегенҽ карата (алга таба-муниципаль
хезмҽт) сервитут билгелҽҥ турында килешҥ тҿзҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга табамҿрҽҗҽгать итҥче).
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1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча уза.
1.3.2.
http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының
адресы: http://www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст
мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн
эшлҽҥ ҿчен.
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
2) http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» челтҽре аша муниципаль районның
рҽсми сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады
ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ:
(Алга таба-РФ ГК) (РФ законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, 3301 ст.));
Россия Федерациясе Җир кодексының 25.10.2001 ел, №136-ФЗ (алга таба – РФ ЗК)
(алга таба-РФ ЗК) (РФ законнары җыелышы, 29.10.2001, №44, 4147 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел,
№210-ФЗ Федераль закон (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон) (РФ законнары
җыелышы, 02.08.2010, №31, ст. 4179);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 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);
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Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн
расланган нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Муниципаль район Советы карары белҽн расланган Муниципаль милектҽге җир
кишҽрлеклҽренҽ карата сервитут билгелҽҥ турында килешҥ буенча тҥлҽҥ кҥлҽмен
билгелҽҥ кагыйдҽлҽре.____20___ №__ ( алга таба-тҥлҽҥ кҥлҽмен билгелҽҥ Кагыйдҽлҽре);
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган
(алга таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының)
шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм
документка кертелгҽн мҽгълҥматларның (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе), алар
нигезендҽ мҽгълҥматлар кертелгҽн документлардагы мҽгълҥматларга туры килмҽҥгҽ
китергҽн хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик хата яки шуңа
охшаган хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру
органы атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең тасвирламасы

2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
вакыты, шул исҽптҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ
кирҽклеген исҽпкҽ алып, муниципаль

Хезмҽтне яки талҽпне билгели
торган норматив акт
Муниципаль милектҽге җир кишҽрлегенҽ карата РФ МК,
сервитут билгелҽҥ турында килешҥ тҿзҥ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Палата турында нигезлҽмҽ
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге

1) мҿрҽҗҽгать итҥче тҽкъдим иткҽн чиклҽрдҽ РФ ЗК 39.26 ст.4 п.
сервитутны билгелҽҥ турында килешҥ тҿзҥ мҿмкинлеге
турында белдерҥ;
2) территориянең кадастр планында сервитут
чиклҽре схемасын кушып, башка чиклҽрдҽ сервитут
билгелҽҥ турында килешҥ тҿзҥ хакында тҽкъдим;
consultantplus://offline/ref=5CED46627599C90E7318
4EE52DF005C1ED2C40DAFB6B2351555D3A38099B639
D5CF92215DB39i4G3) вҽкалҽтле орган тарафыннан
имзаланган сервитутны билгелҽҥ турында килешҥ
проектының нҿсхҽлҽре, ҽгҽр гариза бҿтен җир
кишҽрлегенҽ карата сервитут билгелҽҥне кҥздҽ тотса,
яисҽ РФ ЗК 39.25 статьясының 4 пунктында каралган
очракта (2 нче кушымта), сервитутны билгелҽҥ
турында килешҥ проектының вҽкалҽтле органы
тарафыннан имзаланган нҿсхҽсе.);
4) сервитутны билгелҽҥдҽн баш тарту турында
Карар
22
Гариза алган кҿннҽн соң 10 кҿн эчендҽ.
РФ ЗК 39.26 ст.3 п.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
каралмаган.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын бергә кушудан
чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
22
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хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору
вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
законнарында каралган булса,
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документларны бирҥ (җибҽрҥ)
вакыты
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
законнар яисҽ башка норматив
хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
тапшырылырга тиешле муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге,
аларны мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан алу ысуллары, шул
исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла

1) гариза:
РФ ЗК 39.26 ст. 1 п.
- документ формасында кҽгазьдҽ;
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
«электрон имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ имзаланган
электрон формада.;
2) шҽхесне раслаучы документлар;
3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр
мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
4) территориянең кадастр планында сервитут
чиклҽре схемалары.
Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен
гариза бланкын палатага шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы
Башкарма
комитетның
рҽсми
сайтында
урнаштырылган.
Гариза
һҽм
аңа
теркҽп
бирелҽ
торган
документлар гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь
чыганакта тҥбҽндҽге ысулларның берсен кулланып
тапшырылырга (юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче
тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин
2.6. Норматив хокукый актлар
Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
РФ Җир кодексы;
нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан Палата турында нигезлҽмҽ
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ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт органнары,
җирле ҥзидарҽ органнары һҽм башка
оешмалар карамагында булган һҽм
гариза бирҥче тапшырырга хокуклы
документларның тулы исемлеге,
шулай ук аларны гариза бирҥчелҽр
тарафыннан алу, шул исҽптҽн
электрон формада алу ысуллары,
аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
документлар алар карамагында
булган дҽҥлҽт органы, җирле ҥзидарҽ
органы яисҽ оешма

тҿп характеристикалар һҽм кҥчемсез милек объектына
теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ.
2) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар.
Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны
алу ысуллары
һҽм
тапшыру тҽртибе
ҽлеге
Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ
органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган
югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп итҥ
тыела.
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган
документларның
гариза
бирҥче
тарафыннан
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигез була алмый
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен РФ Җир кодексы
кирҽкле документларны кабул итҥдҽн нигезлҽр:
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан
исемлеге
тапшырылуы;
2)
тапшырылган
документларның
ҽлеге
регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ
һҽм документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) Гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган
документларда ҽйтеп бетергесез тҿзҽтҥлҽр, аларның
эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди
җҽрҽхҽтлҽр булуы;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру
2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
туктатып тору яки баш тарту ҿчен
каралмаган.
нигезлҽрнең тулы исемлеге
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
РФ ЗК 39.26 ст.3 п.
1)
сервитутны
билгелҽҥ
турында
гариза
сервитутны билгелҽҥ турында килешҥ тҿзергҽ хокуклы
булмаган башкарма хакимият органына яки җирле
ҥзидарҽ органына җибҽрелде;
2) сервитут шартларында планлаштырыла торган
җир кишҽрлегеннҽн файдалану федераль законнар
нигезендҽ рҿхсҽт ителми;
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2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
алына торган дҽҥлҽт пошлинасын
яисҽ башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар
(документлар) турында белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен исҽплҽҥ
методикасы турында мҽгълҥматны да
кертеп, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне алу
тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешма тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең муниципаль
хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану турындагы
гаризасын, шул исҽптҽн электрон
формада, теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ
торган бҥлмҽлҽргҽ, кҿтҥ залына,

3) сервитутны билгелҽҥ җир кишҽрлеген рҿхсҽт
ителгҽн
файдалану
яисҽ
җир
кишҽрлегеннҽн
файдалануда зур кыенлыкларга китерҽчҽк
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
артмаска тиеш
Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн
эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
теркҽлҽ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы
система һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар
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муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру урыннарына,
аларны тутыру ҥрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документлар исемлеге
булган мҽгълҥмат стендларына,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм рҽсмилҽштерҥгҽ,
шул исҽптҽн инвалидларны социаль
яклау турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн
объектларга инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ карата
талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге
һҽм
сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре,
шул
исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны һҽм
аларның дҽвамлылыгы, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында
мҽгълҥмат алу мҿмкинлеге, шул
исҽптҽн мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр кулланып, дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн
тулы
кҥлҽмдҽ),
җирле
ҥзидарҽ
органының
телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать итҥче телҽге белҽн
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм

тутыру ҿчен кирҽкле җиһаз, мҽгълҥмат стендлары
белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ
(бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт
итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат
гариза бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен
исҽпкҽ алып урнаштырыла

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең
җитҽрлек санда булуы;
http://www.apastovo.tatarstan.ruмҽгълҥмат
стендларында, мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары
турында
тулы
мҽгълҥмат
булу
http://www.apastovo.tatarstan.ru
"
Интернет»
челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең
бердҽм порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
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муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ берничҽ иткҽндҽ һҽм аларга документларны тапшырганда
дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽт чират булмау;
кҥрсҽтҥ комплекслы запрос)
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан
сайтта
алынырга
мҿмкин
http://www.apastovo.tatarstan.ru
"
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
бердҽм
порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
кҥрсҽтелми
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу
экстрориаль принцип буенча
тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул итҥ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
бҥлмҽсе яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм
ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
муниципаль хезмҽт экстриториаль
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ

833
электрон формада муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре

хокуклы:
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имза
кулланыла.
Мҿрҽҗҽгать
итҥче
Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634
карарында каралган очракларда гади электрон имза
кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада
тапшырылган
гаризаларның
ҥтҽлеше
турында мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның
вазыйфаи затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы,
федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы порталы аша
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар,
аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга
һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр
шикаять бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять
бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ вакыты, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
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кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру;
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм палата
белгеченҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итҥ турында запросларны җибҽрҽ:
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп характеристикалар һҽм
кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ;
2) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турындагы гаризаны теркҽгҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ
3.5.1. Палата белгече башкара:
гаризага кушып бирелҽ торган документларның булу-булмавын тикшерҥ;
җир кишҽрлеге буенча кирҽкле килешҥлҽр һҽм тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
чит җир кишҽрлегеннҽн (сервитут) файдалану хокукын бирҥ буенча килешҥ (алга
таба – документ) яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат ҽзерлҽҥ;
палата рҽисе белҽн килешҥ;
документны палата җитҽкчесенҽ раслауга җибҽрҥ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
мизгелдҽн бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: чит җир кишҽрлегеннҽн файдалану хокукы чиклҽнгҽн
документ (сервитут) яки раслауга җибҽрелгҽн хат.
3.5.2. Палата җитҽкчесе документка яки баш тарту турындагы хатка кул куя һҽм
теркҽҥ ҿчен палатага җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган документ яки теркҽлҥгҽ җибҽрелгҽн баш
тарту турында хат.
3.5.3. Палата Белгече:
документ яки баш тарту турында хат терки.
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн
документ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм
вакытын хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куелган кҿнне
Палата җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.5.3. Палата белгече гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ), баш тарту сҽбҽплҽрен
кҥрсҽтеп, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында имзаланган документ яки хат
бирҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура башкарыла:
документны бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн
кҿнендҽ;
почта аша мотивлаштырылган баш тарту юнҽлеше-ҽлеге Регламентның 3.5
пунктында каралган процедура тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн документ яки баш тарту турында хат.
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3.6. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.6.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (3 нче номерлы кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.6.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.6.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
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турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
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5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми
сайтыннан
җибҽрелергҽ
мҿмкин.
http://www.apastovo.tatarstan.ru
Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын
булдыру http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин
каршындагы шҽхси кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
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4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн
комплекслы ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны
Формалаштыру һҽм җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында
консультация алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон
почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана.
Электрон формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше
Регламентында каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада
кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
янында_________________________________________
(физик затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булса), яшҽҥ урыны, шҽхесне раслаучы документ
реквизитлары, ИНН)
___________________________________________
(юридик затлар ҿчен-атамасы, урнашу урыны, оештырухокукый рҽвеше, ЕГРЮЛ, ОГРНДА дҽҥлҽт теркҽве
турында белешмҽлҽр)
_______________________________________________
________________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)
Гариза
муниципаль милектҽге җир кишҽрлегенҽ карата сервитут билгелҽҥ турында)
Сезгҽ сервитутны билгелҽҥ турында, җир кишҽрлегенҽ карата кадастр номеры - _
_ _ _ _ кадҽр срокка килешҥ тҿзҥегезне сорыйм.___________________ максатларында
(максаты билгелҽп ҥтҽргҽ галочкой):
җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителҥгҽ комачауламый торган линияле объектларны,
элемтҽ корылмаларын, махсус мҽгълҥмат билгелҽрен һҽм саклау корылмаларын
урнаштыру;
эзлҽнҥ эшлҽрен ҥткҽрҥ;
җир асты байлыкларыннан файдалану белҽн бҽйле эшлҽрне алып бару.
Җир кишҽрлегенең адресы: Апас муниципаль районы, торак пункт
____________________ урам________________ йорт _________.
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
1) шҽхесне раслый торган документ кҥчермҽсе;
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
3) территориянең кадастр планында сервитут чиклҽре схемалары - җир
кишҽрлегенең бер ҿлешен куллану планлаштырыла торган очракта.
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси
үзенчәлекләрне бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль
хезмәт күрсәтү кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка
гамәлләр), муниципаль хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә торган
орган тарафыннан алар нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул исәптән
автоматлаштырылган режимда эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук мин вәкиле
булып торган затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа күрсәтелгән муниципаль хезмәтнең сыйфатын бәяләү буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны
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бирәм.

______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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2 нче номерлы кушымта
КИЛЕШҤ N ____
җир кишҽрлеге сервитутын билгелҽҥ турында
(тиздҽн ул ҥч алучыдыр.)
шҽһҽр тибындагы поселогы Башкарма Комитет Җитҽкчесе
"___"__________ ____ шҽһҽр
__________ _ _ _ _ _ _ _ _ килҽчҽктҽ" милекче", йҿзендҽ ___________________,
гамҽлдҽ булган__ _ _ _ _________________________, бер яктан,,____________, алга
таба "кулланучы", "йҿзендҽ"___ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________________, гамҽлдҽ булган__
_ _ _ _________________________, икенче яктан,, тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге килешҥ
тҿзеделҽр:
1. КИЛЕШҤ ПРЕДМЕТЫ
1.1. Милекче бирҽ кулланучыга тҽэмин итҥ ҿчен ___________
___________________________________________________________________________
(кҥрсҽтергҽ нигез, аның буенча сервитут билгелҽнҽ)
җир кишҽрлегеннҽн файдалану хокукы (алга таба - сервитут) тҥбҽндҽге адрес буенча
урнашкан:
_______________________________,
кадастр
номеры
____________________, җир кишҽрлеген билгелҽҥ- _______________.
Сервитут билгелҽҥ ҿчен бирелҽ торган җир кишҽрлеге милекчегҽ милекчегҽ
милек хокукы нигезендҽ бирелҽ ______________
(кҥрсҽтергҽ исеме
___________________________________________________________________________
_______.
милек хокукын раслаучы документ реквизитлары)
1.2. Сервит кҥрше җир участогының милекчесе (хуҗасы) яки гомерлек мирас итеп
алу хокукына ия булган кулланучы мҽнфҽгатьлҽрендҽ, кадастр № __________, җир
кишҽрлеге янҽшҽсендҽге милекченең._________________________________ яклар.
Җир кишҽрлегенҽ кулланучының милек хокукы (гомерлек мирас итеп билҽҥ
хокукы
яки
даими
(сроксыз)
файдалану
хокукы)
раслана
________________________________________________________
(хокукны раслаучы документның исемен һҽм реквизитларын кҥрсҽтергҽ
___________________________________________________________________________
_______.
Җир участогына кулланучы)
1.3. Сервитутның чиклҽре (эшчҽнлек ҿлкҽсе) җир кишҽрлегенең кадастр
паспортында билгелҽнгҽн, ул бирелгҽн _______________ янында "___"__________ ____
Г., бу килешҥнең аерылгысыз ҿлеше булып тора.
1.4. Сервитут билгелҽнгҽн вакытка кадҽр "___"___________ ____ Г. яки
______________________________________________________________________).
(кҥрсҽтелҽ вакыйга килҽчҽктҽ каршындагы наступлении аның сервитут туктатыла)
2. ЧИКЛҼНГҼН ФАЙДАЛАНУ ТҼРТИБЕ
2.1. Par29Сервитут кулланучы тарафыннан ҽлеге килешҥнең 1.3 пункты нигезендҽ
билгелҽнгҽн чиклҽр чиклҽрендҽ катгый гамҽлгҽ ашырыла.
2.2. Кулланучы сервитутны гамҽлгҽ ашыру милекчесенең аңа карата билгелҽнгҽн
җир участогы ҿчен иң авыры булырга тиеш.
2.3. Кулланучы сервитутны гамҽлгҽ ашыру тҥбҽндҽге тҽртиптҽ башкарыла:
_______________________________________________________________________
consultantplus://offline/ref=4D9F0F6987FEDC68E5DDB365B105FF5B49983575D0732DAAA
C306D63A97B7CCF9AC79D53E786516Df8p0G(Россия Федерациясе Граждан
кодексының 274 статьясындагы 1 ҿлешенең 2 пункты Нигезлҽмҽсен исҽпкҽ алып).
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3. ЯКЛАРНЫҢ ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ
3.1. Милекче бурычлы:
3.1.1. Кулланучыга сервитутны килешҥдҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашыру
мҿмкинлеген бирергҽ.
3.1.2. Сервитутны законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ теркҽҥ ҿчен кирҽкле барлык
гамҽллҽрне, шул исҽптҽн кирҽкле хокук билгели торган һҽм башка документларны
тапшырырга.
3.2. Милекче, нигезлҽрнең югалуы сҽбҽпле, сервитутны туктатуны талҽп итҽргҽ
хокуклы.
3.3. Кулланучы бурычлы:
3.3.1. Par36Килешҥ 2 бҥлегендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ сервитутны гамҽлгҽ
ашырырга.
3.3.2. Par58Милекчегҽ килешҥнең 4 бҥлеге шартлары буенча сервитутны гамҽлгҽ
ашырган ҿчен тҥлҽҥне вакытында тҥлҽргҽ.
3.3.3. Сервитутны закон белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ теркҽҥ ҿчен кирҽкле барлык
гамҽллҽрне башкарырга.
3.3.4. Par30Килешҥнең 1.4 пунктында кҥрсҽтелгҽн вакыйга килеп җиткҽндҽ,
сервитутны гамҽлгҽ ашыруны туктатырга һҽм аны туктатуның вҽкалҽтле органында
теркҽҥ ҿчен барлык кирҽкле гамҽллҽрне башкарырга.
3.3.5. Сервитутның гамҽлдҽ булуы туктатылганнан соң, җир кишҽрлеген рҿхсҽт
ителгҽн куллану нигезендҽ файдалану ҿчен яраклы хҽлгҽ китерҥ.
4. СЕРВИТУТ ҾЧЕН ТҤЛҼҤ
4.1. Кулланучы җир участогы сервитуты ҿчен милекчегҽ тҥлҽҥ кҥлҽмендҽ
тҥли________
(_________________)
сум
килҽсе
тҽртиптҽ:
__________________________________.
4.2. Тҥлҽҥ тҥбҽндҽге ысул белҽн кертелҽ: ________________________________.
5. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ
5.1. Килешҥ шартлары буенча йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен
яклар Россия Федерациясенең гамҽлдҽге законнары нигезендҽ җаваплы.
6. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕ
6.1.
consultantplus://offline/ref=4D9F0F6987FEDC68E5DDB365B105FF5B49983575D1702DAAA
C306D63A97B7CCF9AC79D53E787576Df8pEGСервитут "кҥчемсез мҿлкҽткҽ хокукларны
һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрне дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турында"21.07.1997 ел, №
122-ФЗ Федераль законның 27 статьясы нигезендҽ Вҽкалҽтле органда дҽҥлҽт теркҽвенҽ
алынырга тиеш. Сервитут кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ
хокукларның бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлгҽннҽн соң ҥз кҿченҽ керҽ.
6.2. Сервитут сервитут белҽн авырайган җир кишҽрлегенҽ, башка затка хокуклар
кҥчкҽндҽ саклана.
6.3. Сервитут сату-алу, залогның мҿстҽкыйль предметы була алмый һҽм сервитут
билгелҽнгҽн җир кишҽрлегенең милекчесе булмаган затларга нинди дҽ булса ысул
белҽн тапшырыла алмый.
6.4. Килешҥ ҿч нҿсхҽдҽ, һҽр як ҿчен һҽм теркҽҥ органы ҿчен берҽр нҿсхҽдҽ
тҿзелде.
6.5. Сервитут милекченең талҽбе буенча, нигезлҽрнең югалуы сҽбҽпле,
туктатылырга мҿмкин.
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6.6. Сервитут сервитут белҽн авырайту нҽтиҗҽсендҽ җир кишҽрлеге билгелҽнеше
нигезендҽ файдаланыла алмаган очракларда, суд карары буенча туктатылырга мҿмкин.
6.7. Кушымталар:
1. Кҥчемсез милек объектына милекченең хокуклары турында таныклык кҥчермҽсе.
2. Кҥчемсез милек объектына кулланучының хокуклары турында таныклык
кҥчермҽсе.
3. Участокның кадастр паспорты.
7. ЯКЛАРНЫҢ АДРЕСЛАРЫ ҺҼМ РЕКВИЗИТЛАРЫ
Милекче:________________________________________________________
___________________________________________________________________
Кулланучы:_______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Милекче:
Кулланучы:

_______________/_____________
_______________/_____________
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3 нче номерлы
кушымта
«Казан шҽһҽре муниципаль
берҽмлеге Башкарма комитетының
Җир һҽм милек мҿнҽсҽбҽтлҽре
комитеты» муниципаль казна
учреждениесе рҽисенҽ
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Алдыннан:______________________
_____
Гариза
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсе булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр)
ҥземнең ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын
раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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Кушымта (белешмҽ)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Вазифа

Телефон

Палата рҽисе

8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Палата белгече

Электрон адрес
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

Киңҽш ______________ Зҽй муниципаль районы
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

23 нче кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитеты карары буенча
2002 елның 1 сентябре, № 318
Казан шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан
муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген шҽхси торак тҿзелеше ҿчен гражданнарга
милеккҽ (арендага) бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) гражданнарга шҽхси торак тҿзелеше ҿчен (алга таба-муниципаль хезмҽт)
Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген гражданнарга милеккҽ (арендага) бирҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик затлар (алга таба-гариза бирҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба – Палата) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
1.3.1. Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
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Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча узу.
1.3.2.
http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының
адресы: http://www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук палатаның урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) палата биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текст
мҽгълҥматын ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн
эшлҽҥ ҿчен.
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
2) http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» челтҽре аша муниципаль районның
рҽсми сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatarstan.ru);
3)http://www.aksubayevo.tatar.ru Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/ Фҽрит Мҿхҽммҽтшин: "Татарстан икътисады
ҥсешендҽ тискҽре тенденциялҽр чагыла башлады");
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) палатада:
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге документлар нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла:
1994 елның 30 ноябрендҽге 51-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Граждан кодексы
(РФ законнары җыелышы, 05.12.1994, № 32, ст. 3301) (алга таба-ГК РФ);
2004 елның 29 декабрендҽге 188-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Торак кодексы
(РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 14 ст.) (алга таба – РФ ТК);
РФ Җир кодексының 25.10.2001 ел, №136-ФЗ (РФ законнары җыелышы, 29.10.2001,
№44, 4147 ст.) (алга таба-РФ ЗК);
29.12.2004 ел, № 190-ФЗ Россия Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексы (алга табаРФ ГрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.);
«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 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, ст. 3822);
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел,
№210-ФЗ Федераль закон (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 02.08.2010, №31,
4179 ст.) (алга таба-210-ФЗ номерлы Федераль закон);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 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));
Россия Икътисадый ҥсеш министрлыгының 27.11.2014 елның 762 № - лы боерыгы
«территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру
схемасын ҽзерлҽҥ һҽм территориянең кадастр планында җир кишҽрлеген яки җир
кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыру схемасын ҽзерлҽҥ талҽплҽрен раслау
турында " (алга таба – №762 боерык) (алга таба- № 762 боерык) (хокукый мҽгълҥматның
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рҽсми интернет-порталы) (алга таба - № 762 боерык) http://www.pravo.gov.ru 2015 елның
18 февраленнҽн);
Татарстан Республикасы Җир кодексы 10.07.1998 ел, № 1736 (алга таба – ТР ЗК)
(Татарстан Республикасы, №10-11, 22.01.2005);
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Шҽһҽр тҿзелеше уставы (яки җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре)
муниципаль район Советы карары белҽн кабул ителгҽн.________20__ №__ ( алга табашҽһҽр тҿзелеше уставы);
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн
расланган нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган
(алга таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының)
шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр кергҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн хата
(описка, басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).;
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта).
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II. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муницип
аль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
стандар
тына
талҽплҽ
р

2.1.
Муницип
аль
хезмҽт
атамасы
2.2. Мун
иципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥч
е җирле
ҥзидарҽ
башкар
мабоеру
органы
атамасы
2.3. Мун
иципаль
хезмҽт

Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге

Мун
ицип
аль
хезм
ҽтне
яки
талҽ
пне
билг
ели
торг
ан
норм
атив
акт

Муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген гражданнарга шҽхси торак тҿзелеше ҿчен милеккҽ (арендага) бирҥ

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы

Уста
в;
Эш,

Җир кишҽрлеге бирҥ турында боерык.
Җир кишҽрлеген сату-алу (арендалау) шартнамҽсе.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат

РФ
Җир
коде
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кҥрсҽтҥ
ксы
нҽтиҗҽс
енең
тасвирл
амасы
23
2.4. Мун
Гаризаны теркҽгҽннҽн соң 12 кҿннҽн дҽ артык тҥгел, мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан соратып алына торган җир
иципаль кишҽрлеген арендага бирҥ турында гаризалар кабул итҥ вакытын да кертеп (30 кҿн) һҽм аукцион ҥткҽрҥ турында
хезмҽт
игълан ителгҽннҽн соң (30 кҿн).
кҥрсҽтҥ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору каралмаган.
вакыты,
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
шул
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта аша яки
исҽптҽн электрон адреска) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла
муницип
аль
хезмҽт
кҥрсҽтҥд
ҽ
катнашу
чы
оешмал
арга
мҿрҽҗҽг
ать итҥ
кирҽклег
ен
исҽпкҽ
алып,
муницип
аль
хезмҽт
кҥрсҽтҥн
е
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын бергә кушудан
чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
23
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туктатып
тору
вакыты,
ҽгҽр
Россия
Федерац
иясе
законна
рында
каралга
н булса,
Муницип
аль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽс
е булган
докумен
тларны
бирҥ
(җибҽрҥ)
вакыты
2.5. Мун
иципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
ҿчен
законна
р яисҽ
башка
нормати
в
хокукый
актлар
нигезен
дҽ

1) гариза:
- документ формасында кҽгазьдҽ;
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ «электрон имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ Федераль закон
талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон формада.;
2) шҽхесне раслаучы документлар;
3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса);
4) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган схемасы (ҽгҽр җир кишҽрлеген
тҿзергҽ кирҽк булса һҽм җир кишҽрлеген тҿзҥ каралган территорияне межалау проекты расланмаса).
Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын палатага шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга
мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь чыганакта тҥбҽндҽге
ысулларның берсен кулланып тапшырылырга (юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
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кирҽкле
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон
докумен документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин
тларның
, шулай
ук
мҿрҽҗҽг
ать
итҥче
тарафы
ннан
тапшыр
ылырга
тиешле
муницип
аль
хезмҽтл
ҽр
кҥрсҽтҥ
ҿчен
кирҽкле
һҽм
мҽҗбҥри
булган
хезмҽт
кҥрсҽтҥл
ҽрнең
тулы
исемлег
е,
аларны
мҿрҽҗҽг
ать
итҥче
тарафы
ннан алу
ысуллар
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ы, шул
исҽптҽн
электро
н
формад
а,
аларны
тапшыру
тҽртибе
2.6.
Нормати
в
хокукый
актлар
нигезен
дҽ
муницип
аль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
ҿчен
кирҽкле,
дҽҥлҽт
органна
ры,
җирле
ҥзидарҽ
органна
ры һҽм
башка
оешмал
ар
карамаг
ында
булган
һҽм

Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан булган (булган) кҥчемсез милек объектларына хокуклары
турында Ҿземтҽ;
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп характеристикалар һҽм кҥчемсез милек объектына
теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ;
3) Татарстан Республикасы муниципаль районы (шҽһҽр округы) башкарма комитеты (Татарстан Республикасы
муниципаль районы авыл җирлеге башкарма комитеты) җир кишҽрлеге авыл торак пунктында урнашкан очракта)
җир кишҽрлегенҽ адрес бирҥ турында боерыгы.
Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге Регламентның
2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган
югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп итҥ тыела.
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган документларның гариза бирҥче тарафыннан
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый
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гариза
бирҥче
тапшыр
ырга
хокуклы
докумен
тларның
тулы
исемлег
е, шулай
ук
аларны
гариза
бирҥчел
ҽр
тарафы
ннан
алу, шул
исҽптҽн
электро
н
формад
а алу
ысуллар
ы,
аларны
бирҥ
тҽртибе;
ҽлеге
докумен
тлар
алар
карамаг
ында
булган
дҽҥлҽт

859

органы,
җирле
ҥзидарҽ
органы
яисҽ
оешма
2.7. Мун
иципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
ҿчен
кирҽкле
докумен
тларны
кабул
итҥдҽн
баш
тарту
ҿчен
нигезлҽ
рнең
тулы
исемлег
е
2.8. Мун
иципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥн
е
туктатып
тору яки
баш
тарту
ҿчен
нигезлҽ
рнең

Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр:
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан тапшырылуы;
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документлар
исемлегенҽ туры килмҽве;
3) документларда килешмҽгҽн тҿзҽтмҽлҽр, җитди зыяннар булу, аларның эчтҽлеген бертҿсле аңлатырга
мҿмкинлек бирми торган;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган:
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
Каралган пп.РФ ЗК 39.15 ст. 1 п.:
1)
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E987
2s5z6Mҗир кишҽрлеге бирҥне алдан килештерҥ турындагы гаризага теркҽп бирелгҽн җир кишҽрлегенең урнашу
схемасы Россия Федерациясе Җир кодексының 11.10 статьясының 16 пунктында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча
раслана алмый;
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840
E9375s5zDMconsultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DD
C087840E9376s5zBMconsultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF50
1588DDC087840E9376s5z9Mconsultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B770076

пп.
РФ
ЗК
39.1
8
ст.
1 п.
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тулы
исемлег
е

92EF501588DDC087840E9377s5zFMconsultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4
B77007692EF501588DDC087840E9377s5zCMconsultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C
00521E4B77007692EF501588DDC087840E9377s5zBM2) Россия Федерациясе Законының 39.16 статьясындагы 1 13, 15 - 19, 22 һҽм 23 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ бирелергҽ мҿмкин тҥгел.;
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C03551A4177007692EF5015s8z8Mconsulta
ntplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E9375s5zDM
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499C00521E4B77007692EF501588DDC087840E937
7s5zBM3) чиклҽре «кҥчемсез мҿлкҽтнең дҽҥлҽт кадастры турында» Федераль закон нигезендҽ тҿгҽллҽштерелергҽ
тиешле җир кишҽрлеге мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ РФ ЗК 39.16 статьясындагы 1-23 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн нигезлҽр
буенча бирелҽ алмый.
РФ ЗК 36.6 статьясында каралган:
1) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн җир законнары нигезендҽ җир кишҽрлеген сатулар ҥткҽрмичҽ
генҽ алу хокукына ия булмаган зат мҿрҽҗҽгать итте.;
2)consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D21450
402DF89YA75G җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге даими (сроксыз) файдалану,
тҥлҽҥсез файдалану, гомерлек мирас итеп алу яки аренда хокукында бирелгҽн, җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза
белҽн ҽлеге хокукларга ия булган мҿрҽҗҽгать иткҽн яисҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза РФ ЗК 39.10
статьясындагы 2 пунктының 10 пунктчасы нигезендҽ бирелгҽн очраклардан тыш;
3) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге, ҽгҽр җир кишҽрлеге гомуми
файдаланудагы мҿлкҽткҽ керҽ икҽн, ҽлеге коммерцияле булмаган оешма ҽгъзасы гаризасы белҽн мҿрҽҗҽгать итҥ
очракларыннан тыш, гражданнар тарафыннан бакчачылык, бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару яки
индивидуаль торак тҿзелеше максатларында территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ ҿчен тҿзелгҽн коммерциячел
булмаган оешмага бирелгҽн.;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D214504
02DB81A9YF7DG4) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада гражданнар яисҽ юридик затларга караган бина,
корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан, моннан тыш, җир кишҽрлегендҽ сервитут шартларында яки җир
кишҽрлегендҽ урнашкан корылма яисҽ РФ Законының 39.36 статьясындагы 3 пунктында каралган объект
урнаштырылган очраклардан тыш, һҽм бу җир кишҽрлегеннҽн файдалануга комачауламый яисҽ җир кишҽрлеген
бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге бина, корылмалар, алардагы биналар милекчесе мҿрҽҗҽгать итте.;
5) җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган бина, корылма, тҿзелеп
бетмҽгҽн объект урнашкан, моннан тыш, ҽгҽр корылма (шул исҽптҽн тҿзелеше тҽмамланмаган корылма) җир
кишҽрлегендҽ сервитут шартларында урнашкан яисҽ җир участогы бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге биналарга,
корылмаларга, аларда биналар, биналар, тҿзелмҽлҽрне, ҽлеге тҿзелеп бетмҽгҽн объекттан тыш, дҽҥлҽт яки
муниципаль милектҽ булган бина, корылма, тҿзелеп бетмҽгҽн объект урнашкан;
6) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге ҽйлҽнештҽн алынган яисҽ ҽйлҽнештҽ
чиклҽнгҽн булып тора һҽм аны бирҥ җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн хокукта рҿхсҽт ителми;
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7) Җир кишҽрлеген бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада мҿрҽҗҽгать
итҥче җир кишҽрлеген милеккҽ, даими (сроксыз) файдалануга яисҽ җир кишҽрлеген арендага бирҥ турындагы
гариза белҽн, җир кишҽрлеген резервлау максатларында җир кишҽрлеге бирҥ турындагы карарның гамҽлдҽ булу
срогыннан артык вакытка тҥлҽҥсез файдалануга бирҥ турындагы гариза белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, дҽҥлҽт
яисҽ муниципаль ихтыяҗлар ҿчен резервланган җир булып тора, моннан тыш, җир кишҽрлеген резервлау
максатларында җир кишҽрлеге бирҥ;
8) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ урнашкан,
башка зат белҽн тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында килешҥ тҿзелгҽн территория чиклҽрендҽ, ҽгҽр җир
участогы бирҥ турында гариза белҽн шул җир кишҽрлегендҽ урнашкан бина, корылмалар, аларда биналар
милекчесе, тҿзелеп бетмҽгҽн объект милекчесе яисҽ мондый җир кишҽрлегенҽ ия булучы мҿрҽҗҽгать иткҽн
очраклардан тыш, яисҽ мондый җир кишҽрлеге хуҗасы мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш;
9) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территория чиклҽрендҽ урнашкан, аңа
карата тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн башка зат белҽн килешҥ тҿзелгҽн җир
кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн, яисҽ җир участогы башка зат белҽн территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында
шартнамҽ тҿзелгҽн җир кишҽрлегеннҽн тҿзелгҽн, мондый җир кишҽрлеге федераль ҽһҽмияттҽге объектларны,
тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн очраклардан
тыш, һҽм мондый җир кишҽрлеген бирҥ турында гариза белҽн кҥрсҽтелгҽн объектларны тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат;
10) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге җир кишҽрлегеннҽн тҿзелде, аңа карата
территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ яисҽ тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ
тҿзелгҽн һҽм территорияне планлаштыру буенча расланган документ нигезендҽ федераль ҽһҽмияттҽге
объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру ҿчен
билгелҽнгҽн, моннан тыш, җир кишҽрлеген арендага бирҥ турындагы гариза белҽн ҽлеге затның ҽлеге
объектларны тҿзҥ буенча йҿклҽмҽсен кҥздҽ тоткан территорияне комплекслы ҥзлҽштерҥ турында шартнамҽ яисҽ
тҿзелгҽн территорияне ҥстерҥ турында шартнамҽ тҿзелгҽн зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очраклардан тыш, ;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D214504
02DC84YA72G11) җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге аукцион предметы булып
тора, аны ҥткҽрҥ турында белдерҥ РФ ЗК 39.11 статьясындагы 19 пункты нигезендҽ урнаштырылган;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D214504
02DC80YA73Gconsultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE
6D21450402DC80YA71Gconsultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB0387604
4D5567BE6D21450402DC83YA70G12) җир кишҽрлегенҽ карата, аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир
кишҽрлегенҽ карата, мондый җир кишҽрлеге РФ ЗК 39.11 статьясындагы 4 пунктының 4 пунктчасы һҽм вҽкалҽтле
орган тарафыннан, РФ ЗК 39.11 статьясындагы 8 пунктында каралган нигезлҽр буенча, аны сату яисҽ арендага алу
шартнамҽсе тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ турында гариза керде.;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D214504
02D287YA70G13) аны бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата РФ Законының 39.18
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статьясындагы 1 пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ шҽхси торак тҿзелеше, шҽхси ярдҽмче хуҗалык алып бару,
бакчачылык, дача хуҗалыгы алып бару яки крестьян (фермер) хуҗалыгы эшчҽнлеге алып бару ҿчен җир кишҽрлеге
бирҥ турында белдерҥ басылып чыкты һҽм урнаштырылды;
14) җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану мондый җир кишҽрлеген файдалану максатларына туры
килми, мондый җир кишҽрлеген бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн, территорияне планлаштыру проекты белҽн
расланган объект урнаштыру очракларыннан тыш;
consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A878420AAB03876044D5567BE6D214504
02DF89YA75G15) соратып алына торган җир кишҽрлеге Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ расланган оборона һҽм куркынычсызлык ихтыяҗлары ҿчен бирелгҽн һҽм кҥрсҽтелгҽн ихтыяҗлар ҿчен
вакытлыча кулланылмый торган җир кишҽрлеклҽре исемлегенҽ, ҽгҽр РФ ЗК 39.10 статьясындагы 2 пунктының 10
пунктчасы нигезендҽ җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза бирелгҽн булса, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кертелмҽгҽн;
16) гражданнар тарафыннан бакчачылык, бакчачылык алып бару ҿчен тҿзелгҽн коммерциячел булмаган
оешмага җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге мҽйданы федераль закон нигезендҽ
билгелҽнгҽн чик кҥлҽмнҽн артып китҽ. ;
17) җир кишҽрлеге бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге территориаль планлаштыруның
расланган документлары һҽм (яки) территорияне планлаштыру буенча документлар нигезендҽ федераль
ҽһҽмияттҽге объектларны, тҿбҽк ҽһҽмиятендҽге объектларны яки җирле ҽһҽмияттҽге объектларны урнаштыру
ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге объектлар тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат мҿрҽҗҽгать
итте;
18) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге Россия Федерациясе дҽҥлҽт
программасы, Россия Федерациясе субъектының дҽҥлҽт программасы нигезендҽ бина, корылмалар урнаштыру
ҿчен билгелҽнгҽн һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турында гариза белҽн ҽлеге биналар, корылмалар тҿзҥгҽ вҽкалҽтле зат
мҿрҽҗҽгать иткҽн.;
19) җир кишҽрлеген билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирҥ рҿхсҽт ителми;
20) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿре
билгелҽнмҽгҽн;
21) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге билгеле бер категориягҽ кертелмҽгҽн;
22) җир кишҽрлегенҽ карата, аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенҽ карата, аның гамҽлдҽ
булу срогы чыкмаган, һҽм җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гариза белҽн бу карарда кҥрсҽтелмҽгҽн башка зат
мҿрҽҗҽгать иткҽн, аны бирҥне алдан килештерҥ турында Карар кабул ителде.;
23) җир кишҽрлеге бирҥ турындагы гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ муниципаль ихтыяҗлар
ҿчен тартып алынды һҽм гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеген бирҥ максаты мондый җир кишҽрлеге дҽҥлҽт яисҽ
муниципаль ихтыяҗлар ҿчен алынган, мондый җир кишҽрлегендҽ урнашкан кҥпфатирлы йортны авария хҽлендҽ
һҽм сҥтелергҽ яки реконструкциялҽнергҽ тиешле дип тануга бҽйле рҽвештҽ дҽҥлҽт яки муниципаль ихтыяҗлар
ҿчен алынган җир кишҽрлеклҽреннҽн тыш, алынган максатларга туры килми.;
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consultantplus://offline/ref=B35BAAD54DB3A73535A0989919E3856F3E6A848324A0B03876044D5567YB7EG24)
аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлеге чиклҽре «кҥчемсез милекнең дҽҥлҽт кадастры турында "
Федераль закон нигезендҽ тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш»;
25) аны бирҥ турында гаризада кҥрсҽтелгҽн җир кишҽрлегенең мҽйданы аның җир участогының урнашу схемасы,
территорияне межалау проекты яисҽ урман кишҽрлеклҽренең урнашу урыны, Чиклҽре, мҽйданы һҽм башка санлы
һҽм сыйфат характеристикалары турында проект документларында кҥрсҽтелгҽн мҽйданнан артып китҽ, алар
нигезендҽ мондый җир участогы ун проценттан артык тҿзелгҽн.
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми
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2.12. Му
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан артмаска
ниципал тиеш.
ь хезмҽт
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш
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Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ теркҽлҽ
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2.14. Му
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар тутыру ҿчен
ниципал кирҽкле җиһаз, мҽгълҥмат стендлары белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ ашырыла.
ь хезмҽт
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага
кҥрсҽтел уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итҥ).
ҽ торган
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат гариза бирҥчелҽр
бҥлмҽлҽ ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла
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2.15. Му

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу кҥрсҽткечлҽре:
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бина җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек
санда булуы;
http://www.apastovo.tatarstan.ruмҽгълҥмат стендларында, мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥмат булу http://www.apastovo.tatarstan.ru " Интернет»
челтҽрендҽ, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга комачаулаучы каршылыкларны
узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ һҽм аларга документларны тапшырганда чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр
булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас, игътибарсыз
мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ тотыла.
Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан сайтта алынырга мҿмкин http://www.apastovo.tatarstan.ru " дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең бердҽм порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында кҥрсҽтелми
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Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе яки
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) бердҽм порталда яки региональ порталда урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары
турында мҽгълҥмат алырга;
б) Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар җибҽргҽндҽ
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза кулланыла. Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең
25.06.2012 ел, № 634 карарында каралган очракларда гади электрон имза кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формада тапшырылган гаризаларның ҥтҽлеше турында
мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның вазыйфаи
затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы, федераль дҽҥлҽт
мҽгълҥмат системасы порталы аша дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл
кылмауларына) судка кадҽр шикаять бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять бирергҽ.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ вакыты, аларны ҥтҽҥ
тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) шартнамҽ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон формада
гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны палатага
тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
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мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн номерда
бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм
вакыты турында билге белҽн тапшыру.
гаризаны палата җитҽкчесенҽ карап тикшерҥ ҿчен җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, палата
җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган Документлар.
3.3.3. Палата җитҽкчесе гариза карый, җир кишҽрлеген сату буенча аукцион ҥткҽрҥ
яки җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсе тҿзҥ хокукына аукцион ҥткҽрҥ турында Карар
кабул итҽ, яисҽ ҽлеге җир участогының урнашу урынын, аның мҽйданын, муниципаль
берҽмлек башлыгы тарафыннан билгелҽнҽ торган Вакытлы басма басмада
файдаланырга рҿхсҽт ителгҽн җир участогын милеккҽ (арендага) бирҥ турында гаризалар
кабул итҥ турында хҽбҽр бастыра, шулай ук ҽлеге гаризаларны муниципаль берҽмлекнең
рҽсми сайтында (муниципаль берҽмлекнең рҽсми сайты булганда) "Интернет"
челтҽрендҽ кабул итҥ турында хҽбҽр урнаштыра, башкаручыны билгели һҽм палатага
гариза җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итҥ турында запрос җибҽрҽ:
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1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан булган (булган) кҥчемсез милек
объектларына хокуклары турында Ҿземтҽ;
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп характеристикалар һҽм
кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ.
3) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар йҽ ЕГРИПТАН мҽгълҥматлар;
4) Татарстан Республикасы муниципаль районы (шҽһҽр округы) башкарма
комитеты (Татарстан Республикасы муниципаль районы авыл җирлеге башкарма
комитеты) җир кишҽрлеге авыл торак пунктында урнашкан очракта) җир кишҽрлегенҽ
адрес бирҥ турында боерыгы.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза кергҽн кҿннҽн алып бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
3.4.2. Тҽэмин итҥче (ы) белгече (Э) тарафыннан, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив
хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ
3.5.1.Аукцион ҥткҽрҥ турында Карар кабул ителгҽн һҽм катнашу ҿчен бердҽн артык
гариза кергҽн очракта, соңгысы билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрелҽ.
3.5.2. Палата белгече алынган документлар (аукцион нҽтиҗҽлҽре) нигезендҽ,
соңгысын ҥткҽргҽндҽ):
җир кишҽрлеген милеккҽ (арендага) бирҥ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында Карар кабул итҽ;
җир кишҽрлеге бирҥ турында карар проекты (алга таба – документ) яки баш тарту
турында хат ҽзерли;
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын
гамҽлгҽ ашыра;
документ проектын яки палата җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) имза
салудан баш тарту турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: палатага (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) кул куюга
юнҽлдерелгҽн проектлар.
3.5.3. Палата җитҽкчесе документка яки баш тарту турындагы хатка кул куя һҽм
теркҽҥ ҿчен палатага җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган документ яки теркҽлҥгҽ җибҽрелгҽн баш
тарту турында хат.
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3.5.4. Палата Белгече:
документ яки баш тарту турында хат терки.
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн
документ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм
вакытын хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куелган кҿнне
Палата җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.6. Килешҥ тҿзҥ һҽм гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
3.6.1. Палата белгече кергҽн документ нигезендҽ:
сату-алу (аренда) шартнамҽсе проекты (алга таба – шартнамҽ) яки муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат проекты ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ карар
биргҽннҽн соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: документка кул куюга юнҽлдерелгҽн документ
проекты.
3.6.2. Палата җитҽкчесе документка кул куя һҽм милек мҿнҽсҽбҽтлҽре бҥлегенҽ
(алга таба – бҥлек) җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамлаганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: имзаланган килешҥ яки баш тарту турында хат.
3.6.3. Ҽйдҽп Баручы Киңҽшче:
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ;
теркҽҥ журналында килешҥ терки.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар документка кул куелган кҿнне
Палата җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽлҽре: гариза бирҥчегҽ хҽбҽр итҥ.
3.6.4. Бҥлек белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
турында хат җибҽрҽ.
Гариза бирҥчегҽ килешҥне имзаларга, килешҥне имзалаганнан соң, ике нҿсхҽ
имзаланган һҽм килештерелгҽн Шартнамҽнең кҥчермҽсен гариза бирҥчегҽ тапшыра,
берсе палатада саклануга калдыра.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура башкарыла:
15 минут эчендҽ-гариза бирҥченең Шҽхси килгҽн очракта;
ҽлеге Регламентның 3.6.2 пунктчасында каралган процедура тҽмамланганнан соң,
почта аша хат җибҽргҽн очракта, бер кҿн эчендҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн килешҥ яки почта аша баш
тарту турында хат җибҽрелгҽн.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (3 нче номерлы кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
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буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итҥче (аның вҽкиле) шҽхсҽн, яисҽ
почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яисҽ МФЦ аша бирелҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза палата белгеченҽ
карауга җибҽрелгҽн.
3.7.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн (аның вҽкиленнҽн) техник хата булган документның оригиналын тартып алу
белҽн шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта
аша) документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алынганнан
соң ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен палата җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
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4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген ҥтҽҥгҽ агымдагы контроль палата
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар палата хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр тҽртиптҽ,
палатага яки муниципаль берҽмлек советына шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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
баш тарту нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
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6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) палатаның, палатаның вазыйфаи затының муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда бирелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн
баш тартуы йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу.;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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 очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми
сайтыннан
җибҽрелергҽ
мҿмкин.
http://www.apastovo.tatarstan.ru
Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын
булдыру http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм
порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин
каршындагы шҽхси кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҽ торган органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе,
исеме, атасының исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ
торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
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5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, палата тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽкле гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы тҥбҽндҽге
процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны Формалаштыру һҽм
җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) гариза белҽн Документлар палатага җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында консультация
алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана. Электрон
формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше Регламентында
каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны палатага КФҤнең эш Регламентында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Палатага җибҽрелгҽн документлар нҽтиҗҽлҽре.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен палатадан алганда аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн
элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар палатадан документлар
кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.

885

1 нче номерлы кушымта
К ________________________________________
(муниципаль берҽмлекнең җирле ҥзидарҽ органы
исеме)
алдыннан________________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса), яшҽҥ
урыны, шҽхесне раслаучы документ реквизитлары,
ИНН)
_____________________________________
(
________________________________________________
_____________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтҽ ҿчен
телефон номеры)
Гариза
бирҥ турында җир һҽм милек (арендага) шҽхси торак тҿзелеше ҿчен
Җир кишҽрлеген шҽхси торак тҿзелеше ҿчен милеккҽ (арендага) бирҥегезне
сорыйм.
Җир кишҽрлеге___________ кв. м., кадастр номеры ____________:__, рҿхсҽт
ителгҽн куллану тҿре белҽн ___________________, Җир категориясе_______________,
Апас муниципаль районы, торак пункт адресы буенча урнашкан_________________
урам________________ Д. _____ _ _ _ _
Гаризага тҥбҽндҽге документлар (сканпия):
1) шҽхесне раслый торган документ кҥчермҽсе;
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса);
3) территориялҽрнең кадастр планында җир участогын урнаштыруның расланган
схемасы (ҽгҽр җир участогы тҿзергҽ һҽм чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге тҿзҥ каралган
территорияне межалау проекты расланмаган булса).
Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә (җыю, системалаштыру, туплау, саклау,
аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (шул исәптән тапшыру), шәхси үзенчәлекләрне
бетерү, тыю, шәхси мәгълүматларны юк итү, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү
кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле башка гамәлләр), муниципаль
хезмәт күрсәтү максатыннан муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан алар
нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, шул исәптән автоматлаштырылган режимда
эшкәртүгә үземнең ризалыгымны, шулай ук мин вәкиле булып торган затның ризалыгын
раслыйм.
Гаризага кертелгән, минем шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук түбәндә минем тарафтан кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документлар күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза тапшырган
вакытта әлеге документлар гамәлдә һәм дөрес белешмәләр була.
Миңа
күрсәтелгән
муниципаль
хезмәтнең
сыйфатын
бәяләү
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирәм.
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______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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2 нче номерлы кушымта
«Казан шҽһҽре муниципаль берҽмлеге
Башкарма комитетының Җир һҽм
милек мҿнҽсҽбҽтлҽре комитеты»
муниципаль казна учреждениесе
рҽисенҽ
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Алдыннан:________________________
___
Гариза
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр) ҥземнең
ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка кагылышлы,
шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
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______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының

Казан шҽһҽре
(белешмҽ буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ
ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Вазифа

Телефон

Апас

8(84376) 2-2141
8 (843)762-1252
8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Башкарма комитет эшлҽре
идарҽчесе
Палата рҽисе
Палата белгече

Электрон адрес
Almaz.Tugushev@tatar.ru
Yunusov.Ruslan@tatar.ru
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

24 нче кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитеты карары буенча
2002 елның 1 сентябре, № 318
Казан шҽһҽре Башкарма комитеты тарафыннан
шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн җир кишҽрлегеннҽн файдалану тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ
турында Карар кабул итҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
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1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба –
Регламент) җир участогыннан (алга таба-муниципаль хезмҽт) шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ турында Карар кабул итҥ буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-мҿрҽҗҽгать
итҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт Апас муниципаль районы Башкарма комитеты (алга таба –
Башкарма комитет) тарафыннан кҥрсҽтелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне башкаручы-Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (алга таба-Палата).
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Палатаның урнашу урыны: Апас ш.т. б., Совет ур., 2.
Эш графигы:
дҥшҽмбе-пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
җомга: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял һҽм ашау ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84376) 22-4-54.
Шҽхесне раслаучы документлар буенча узу.
1.3.2.
http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге (алга таба – «Интернет " челтҽре) муниципаль район рҽсми сайтының
адресы: http://www.apastovo.tatarstan.ru.
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук бҥлекнең урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан Муниципаль хезмҽт турында визуаль
һҽм текстлы мҽгълҥматны ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат стендлары аша мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр
белҽн эшлҽҥ ҿчен.
Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат пунктлардагы
(пунктлардагы) муниципаль хезмҽт турында белешмҽлҽрне ҥз эченҽ ала) 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 ҽлеге Регламент;
2) http://www.apastovo.tatarstan.ru«Интернет» челтҽре аша муниципаль районның
рҽсми сайтында (<url>) http://www.apastovo.tatarstan.ru);
http://www.aksubayevo.tatar.ru3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталында (http://uslugi к tatar.ru/Фҽрит Мҿхҽммҽтшин Тҿрекмҽстан Мҽҗлесе
делегациясен кабул итте););
4)
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
(функциялҽр)
бердҽм
порталындаhttp://www.gosuslugi.ru/ (http:// www.gosuslugi.ru/ дҽҥлҽт Советы депутатлары
булачак политологлар белҽн очрашты);
5) Башкарма комитетта (палатада):
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат палата белгече
тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ
ҿчен палата биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ:
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29.12.2004 ел, № 190-ФЗ Россия Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексы (алга табаРФ ГрК) (РФ законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 ст.);
"Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында"2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон," РФ законнары
җыелышы", 06.10.2003, № 40, ст. 3822,
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 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);
«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 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 Республикасында шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында» 2010 елның 25
декабрендҽге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (Татарстан
Республикасы, № 260, 31.12.2010);
Апас муниципаль район Советының 2005 елның 8 декабрендҽ кабул ителгҽн 14
номерлы карары (алга таба – Устав) белҽн расланган Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Уставы);
Шҽһҽр тҿзелеше уставы (яки җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре)
муниципаль район Советы карары белҽн кабул ителгҽн.________20__ №__ ( алга табашҽһҽр тҿзелеше уставы );
Апас муниципаль районы Советы карары белҽн расланган (алга таба-Апас
муниципаль районы Советы карары)Апас муниципаль районы Башкарма комитеты
турындагы 2016 елның 9 декабрендҽ кабул ителгҽн 69 номерлы нигезлҽмҽ (алга таба – БК
турында Нигезлҽмҽ)
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Мҿлкҽт һҽм җир
мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы турында Советның 26.12.2005 ел, № 32 карары белҽн расланган
нигезлҽмҽ (алга таба – палата турында Нигезлҽмҽ));
Башкарма комитет җитҽкчесенең 04.09.2013 ел, №252 карары белҽн расланган
(алга таба – кагыйдҽлҽр) Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре.
1.5. Ҽлеге регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр округының)
шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офис) " дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте
карары белҽн расланган дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка кертелгҽн белешмҽлҽрнең (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе),
белешмҽлҽр кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн хата
(тасвирлама, басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба – гариза)
дигҽндҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запрос аңлашыла (27.07.2010 елның 27
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 нче пункт). Гариза
стандарт бланкта тутырыла (1 нче номерлы кушымта).
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2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
стандартына карата талҽп
атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт
атамасы
2.2. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ
башкарма-боеру органы
атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенең
тасвирламасы
2.4. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген
исҽпкҽ алып, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып
тору вакыты, ҽгҽр Россия
Федерациясе законнарында
каралган булса, Муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документларны бирҥ
(җибҽрҥ) вакыты
2.5. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ
башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле

Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге
Җир кишҽрлегеннҽн шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн
файдалануга рҿхсҽт бирҥ турында Карар кабул итҥ
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы
Башкарма комитеты
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы
Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы
Җир участогыннан шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн
файдалануга рҿхсҽт бирҥ турында карар.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне кире кагу турында
карар
Гаризаны теркҽгҽннҽн соң,24 11 кҿннҽн дҽ артык
тҥгел.
Кҿтҥ срогы публикации игъланнар тҥгел керҽ срогы
хезмҽт кҥрсҽтҥ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору
каралмаган.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документны
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта
аша яки электрон адреска) муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ
ашырыла
1) гариза:
- документ формасында кҽгазьдҽ;
-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ «электрон
имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ Федераль закон

Хезмҽтне яки талҽпне билгели
торган норматив акт
РФ ГрК 39 ст.
Палата турында нигезлҽмҽ

РФ ШрК 39 Ст.,
тҿзелеше уставы

шҽһҽр

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең вакыты административ процедураларны башкару өчен кирәкле иң кыска вакыт аралыкларын
бергә кушудан чыгып билгеләнә. Административ процедураларның вакыты эш көннәрендә исәпләнә.
24
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документларның, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга
тиешле муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы
исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу
ысуллары, шул исҽптҽн
электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон формада.;
2) шҽхесне раслаучы документлар;
3) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр
мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкил гамҽлдҽ булса)
4) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында
хокук теркҽлмҽгҽн очракта, хокук билгели торган
документларның кҥчермҽлҽре.
Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бланкын гариза
бирҥче Башкарма комитетка шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
алырга мҿмкин. Бланкның электрон формасы Башкарма
комитетның рҽсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар
гариза бирҥче тарафыннан кҽгазь чыганакта тҥбҽндҽге
ысулларның
берсен
кулланып
тапшырылырга
(юлланырга) мҿмкин:
шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итҥче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
электрон документлар рҽвешендҽ гариза бирҥче
тарафыннан региональ портал аша тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин
2.6. Норматив хокукый актлар
Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
нигезендҽ муниципаль хезмҽт
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле, дҽҥлҽт
булган
(булган)
кҥчемсез
милек
объектларына
органнары, җирле ҥзидарҽ
хокуклары турында Ҿземтҽ;
органнары һҽм башка
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп
оешмалар карамагында
характеристикалар һҽм кҥчемсез милек объектына
булган һҽм гариза бирҥче
теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ;
тапшырырга хокуклы
3) ЕГРЮЛдан мҽгълҥматлар
яки ЕГРИПТАН
документларның тулы
мҽгълҥматлар.
исемлеге, шулай ук аларны
Гариза бирҥче тапшырырга хокуклы документларны
гариза бирҥчелҽр тарафыннан алу
ысуллары
һҽм
тапшыру
тҽртибе
ҽлеге
алу, шул исҽптҽн электрон
Регламентның 2.5 пунктында билгелҽнгҽн.
формада алу ысуллары,
Гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ
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аларны бирҥ тҽртибе; ҽлеге
документлар алар
карамагында булган дҽҥлҽт
органы, җирле ҥзидарҽ органы
яисҽ оешма
2.7. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тулы исемлеге

2.8. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне туктатып тору яки
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең
тулы исемлеге

органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган
югарыда санап ҥтелгҽн документларны талҽп итҥ тыела.
Югарыда кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган
документларның
гариза
бирҥче
тарафыннан
тапшырылмавы гариза бирҥчегҽ хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигез була алмый
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽр:
1) Документларның тиешсез зат тарафыннан
тапшырылуы;
2)
тапшырылган
документларның
ҽлеге
регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ
һҽм документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3)
Гаризада
һҽм
гаризага
теркҽлҽ
торган
документларда ҽйтеп бетергесез тҿзҽтҥлҽр, аларның
эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди
җҽрҽхҽтлҽр булуы;
4) Тиешле булмаган органга документлар тапшыру
Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
каралмаган.
Кире кагу ҿчен нигезлҽр:
1) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы
кҥлҽмдҽ тапшырылмаган, йҽ гаризада һҽм (яки)
документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес булмаган
мҽгълҥмат бар;
2) ҽгҽр тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан ҥз инициативасы белҽн тапшырылмаган
булса, дҽҥлҽт хакимияте органының, җирле ҥзидарҽ
органының яисҽ дҽҥлҽт хакимияте органына яисҽ җирле
ҥзидарҽ органына караган оешманың муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яисҽ)
мҽгълҥмат
булмауны
таныклаучы
ведомствоара
запроска җавабы һҽм (яисҽ) мҽгълҥматның булмавын
таныклаучы, тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан ҥз инициативасы буенча тапшырылмаган
булса, дҽҥлҽт хакимияте органының яисҽ җирле ҥзидарҽ
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2.9. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен алына торган
дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе,
кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
оешмалар тарафыннан
бирелҽ торган документлар
(документлар) турында
белешмҽлҽр
2.11. Мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен
исҽплҽҥ методикасы турында
мҽгълҥматны да кертеп,
дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ тҥлҽҥне
алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм
нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алганда чиратта кҿтҥнең
максималь вакыты
2.13. Гариза бирҥченең
муниципаль хезмҽттҽн һҽм

органына яисҽ оешманың ведомствоара
алуына җаваплары керҥ;
Муниципаль хезмҽт бушлай кҥрсҽтелҽ

соратып

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп
ителми

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза
бирҥ вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан
артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан
артмаска тиеш

Гариза кабул ителгҽн вакыттан алып бер кҿн эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон формада алынган
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муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнаша торган оешма
тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган
хезмҽттҽн файдалану
турындагы гаризасын, шул
исҽптҽн электрон формада,
теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе
2.14. Муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтелҽ торган бҥлмҽлҽргҽ,
кҿтҥ залына, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризалар тутыру
урыннарына, аларны тутыру
ҥрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документлар
исемлеге булган мҽгълҥмат
стендларына, мондый хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълҥматны
урнаштыруга һҽм
рҽсмилҽштерҥгҽ, шул исҽптҽн
инвалидларны социаль яклау
турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ
кҥрсҽтелгҽн объектларга
инвалидлар ҿчен керҥ
мҿмкинлеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥлҽрдҽн
файдалану
мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн
мҿрҽҗҽгать
итҥченең

гариза ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш кҿнендҽ
теркҽлҽ

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система
һҽм янгын сҥндерҥ системасы, документлар тутыру ҿчен
кирҽкле
җиһаз,
мҽгълҥмат
стендлары
белҽн
җиһазландырылган биналарда һҽм бҥлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Инвалидларның
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥ
урынына тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ
(бинага уңайлы керҥ-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итҥ).
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль,
текстлы һҽм мультимедияле мҽгълҥмат гариза
бирҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып
урнаштырыла

Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу
кҥрсҽткечлҽре:
бина
җҽмҽгать
транспортыннан
файдалану
мҿмкинлеге зонасында урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн
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муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге
саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы
турында
мҽгълҥмат
алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълҥмати-коммуникацион
технологиялҽр
кулланып,
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (шул
исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле
ҥзидарҽ органының телҽсҽ
кайсы
Территориаль
бҥлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать
итҥче
телҽге
белҽн
(экстриториаль
принцип),
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле
ҥзҽклҽрендҽ
берничҽ дҽҥлҽт һҽм (яки)
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
комплекслы запрос)

документлар кабул ителҽ торган бҥлмҽлҽрнең җитҽрлек
санда булуы;
http://www.apastovo.tatarstan.ruмҽгълҥмат
стендларында, мҽгълҥмат ресурсларында муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары
турында
тулы
мҽгълҥмат
булу
http://www.apastovo.tatarstan.ru " Интернет» челтҽрендҽ,
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽрнең
бердҽм
порталында;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ
хезмҽтлҽрдҽн
файдаланырга
комачаулаучы
каршылыкларны узуда ярдҽм итҥ.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын
билгелҽҥче кҥрсҽткечлҽр:
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар кабул иткҽндҽ
һҽм аларга документларны тапшырганда чират булмау;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу очрагы
булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ карата тупас,
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр булмау.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны
биргҽндҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең ҥзара хезмҽттҽшлеге кҥздҽ
тотыла. Аралашуның дҽвамлылыгы регламент белҽн
билгелҽнҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruМуниципаль
хезмҽт
кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат гариза бирҥче
тарафыннан
сайтта
алынырга
мҿмкин
http://www.apastovo.tatarstan.ru " дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталында, КФҤтҽ.
Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
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2.16. Башка талҽплҽр, шул
исҽптҽн экстрориаль принцип
буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен
исҽпкҽ алучы (ҽгҽр
муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип
буенча бирелгҽн булса) һҽм
электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҥзенчҽлеклҽре

кҥпфункцияле ҥзҽге (алга таба – КФҤ) аша муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ, КФҤнең читтҽге эш урыннары аша
башкарылмый.
Муниципаль хезмҽт экстерриториаль принцип
буенча һҽм комплекслы мҿрҽҗҽгать составында
кҥрсҽтелми
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе
турында консультацияне Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсе
яки Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.
Муниципаль
хезмҽт
электрон
рҽвештҽ
кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ
хокуклы:
а) бердҽм порталда яки региональ порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм
сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б)
Тҿбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан
файдаланып, гаризаның электрон формасын тутыру
юлы белҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы
гаризаны электрон документ рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «шҽхси кабинет» аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
җибҽргҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
кулланыла. Мҿрҽҗҽгать итҥче Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽтенең 25.06.2012 ел, № 634 карарында каралган
очракларда гади электрон имза кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон
формада тапшырылган гаризаларның ҥтҽлеше турында
мҽгълҥмат алырга;
г) Тҿбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) бҥлекнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять бирергҽ, шулай ук аның
вазыйфаи затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең
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муниципаль районның рҽсми сайты, тҿбҽк порталы,
федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы порталы аша
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥче органнар,
аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан башкарылган карарларга һҽм
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
бирҥ процессын тҽэмин итҽ торган шикаять бирергҽ.

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны
ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон
формада башкару ҥзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ;
2) гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) ведомствоара мҿрҽҗҽгатьлҽрне формалаштыру һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнаша торган органнарга җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен тапшыру.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр кҥрсҽтҥ
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче палатага шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать
итҽргҽ хокуклы.
Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм рҿхсҽт алуның башка мҽсьҽлҽлҽре буенча бирелҽ торган
консультациялҽр.
3.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
3.3.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн, ышанычлы зат яисҽ КФҤ аша, КФҤнең ерактан
торып эш урыны аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында язмача яки электрон
формада гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документларны
палатага тапшыра.
Гаризаны электрон формада кабул иткҽндҽ бҥлекнең вазыйфаи заты, гаризаларны
кабул итҥ ҿчен җаваплы:
а) гаризаны электрон документ ҽйлҽнеше Системасында теркҽҥне тҽэмин итҽ, шул
ук вакытта гаризага «ведомство тарафыннан кабул ителгҽн» яки «эшкҽртҥдҽ» статуслары
бирелҽ, бу исҽ региональ порталның «шҽхси кабинетында» чагылыш таба;
б) электрон имзаның чынбарлык шартларын, бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы
белҽн ҥтҽҥне тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон ҥрнҽклҽре тапшырылган
очракта).
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланмаса, бҥлекнең вазыйфаи заты мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ гариза кергҽн кҿннҽн соң килҥче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча гаризага керҥ
турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланса, бҥлекнең вазыйфаи заты:
электрон формада кергҽн документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында Карар
кабул итҽ;
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мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «электрон култамга турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ
Федераль законның 11 статьясы пунктларын кҥрсҽтеп, электрон рҽвештҽ кабул ителгҽн
карар турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ. Мондый хҽбҽрнамҽгҽ бҥлекнең вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн кул куела, электрон документлар
ҽйлҽнеше системасында теркҽлҽ һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 25.08.2012 ел,
№ 852 карары белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамгадан файдалану
кагыйдҽлҽренең 9 пунктында кҥрсҽтелгҽн ысуллар белҽн җибҽрелҽ.
3.3.2.Палата белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, башкара:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышанычнамҽсе буенча гамҽлдҽ булган
очракта);
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын
тикшерҥ;
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ
(документларның
кҥчермҽлҽрен
тиешенчҽ
рҽсмилҽштерҥ,
документларда
ассызыклаулар, ҿстҽп язулар, сызылган сҥзлҽр һҽм килештерелмҽгҽн башка тҿзҽтҥлҽр
булмауны).
Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, палата белгече башкара:
гаризаны кабул итҥ һҽм аны махсус журналда теркҽҥ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, кергҽн
номерда бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
датасы һҽм вакыты турында билге белҽн тапшыру.
гаризаны Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карауга җибҽрҥ.
Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, палата
белгече, документларны кабул итҥ алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ
ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту
ҿчен ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
гаризаны һҽм документларны 15 минут эчендҽ кабул итҥ;
гариза кергҽн вакыттан аны бер кҿн эчендҽ теркҽҥ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, Башкарма
комитет җитҽкчесенҽ карауга җибҽрелгҽн яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган
Документлар.
3.3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм
гаризаны палатага җибҽрҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче нҽтиҗҽне электрон рҽвештҽ алу ысулын сайлаганда мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен электрон документ формасында җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрҥ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Палата белгече электрон формада ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша тҽкъдим итҥ турында запросларны җибҽрҽ:
1) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан булган (булган) кҥчемсез
милек объектларына хокуклары турында Ҿземтҽ;
2) кҥчемсез милекнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан тҿп характеристикалар һҽм
кҥчемсез милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында Ҿземтҽ;
4) ЕГРЮЛЬДҼН яки ЕГРИПТАН мҽгълҥматлар.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гариза килгҽн вакыттан алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Хакимият органнарына запрослар җибҽрелгҽн процедураның нҽтиҗҽсе.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең
башка сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый
актларында һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан
Республикасының норматив хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки палатага
җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерҥ.
3.5 муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Палата җир кишҽрлеге белҽн уртак чиклҽре булган җир кишҽрлегеннҽн
шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрен ҥзгҽртҥ мҽсьҽлҽсе буенча гавами
тыңлаулар уздыру турында хҽбҽр итҽ, аңа карата ҽлеге рҿхсҽт сорала торган җир
кишҽрлеге белҽн уртак чиклҽре булган җир кишҽрлеклҽрендҽ урнашкан капиталь
тҿзелеш объектлары хокукына ия булучыларга һҽм капиталь тҿзелеш объектының бер
ҿлеше булган биналарга хокукка ия булучыларга карата ҽлеге рҿхсҽт сорала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар алдагы процедура
тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: адресатларга җибҽрелгҽн хҽбҽрлҽр.
Ачык тыңлаулар уздыру вакыты һҽм урыны турында муниципаль берҽмлек
халкына хҽбҽр итҥ мизгеленнҽн аларны ҥткҽрҥ вакыты һҽм урыны турында гавами
тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ бастырылган кҿнгҽ кадҽр муниципаль
берҽмлек уставы һҽм (яисҽ) муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органының норматив
хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ һҽм бер айдан да артык була алмый.
3.5.2. Җир кишҽрлегеннҽн шартлы рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрен ҥзгҽртҥ
турындагы мҽсьҽлҽ буенча ачык тыңлаулар нҽтиҗҽлҽре турында бҽялҽмҽ нигезендҽ,
мҽдҽни мирас объектларын саклау шартлары һҽм экологик шартлар буенча техник
регламентларның, чиклҽҥлҽрнең талҽплҽрен исҽпкҽ алып, җирдҽн файдалану һҽм
тҿзелеш Кагыйдҽлҽре проектын ҽзерлҽҥ комиссиясе (алга таба – Комиссия) шартлы
рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿренҽ рҿхсҽт бирҥ яки мондый рҿхсҽт бирҥдҽн
баш тарту турында тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥне гамҽлгҽ ашыра, кабул ителгҽн карарның
сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, аларны Башкарма комитет Җитҽкчесенҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тыңлаулар уздырылган кҿнне
гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.3.
Палата белгече кергҽн мҽгълҥматлар һҽм комиссия тҽкъдимнҽре
нигезендҽ:
җир участогыннан рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрен ҥзгҽртҥ буенча
документларны яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында хат проектын
ҽзерли (алга таба - баш тарту турында хат);
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн документ проектын килештерҥ процедурасын
гамҽлгҽ ашыра;
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Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (затка, аларга вҽкалҽтле вҽкилгҽ) кул куюдан баш
тарту турында документлар яки хат проектын җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар сорауларга җаваплар кергҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ (затка, аларга
вҽкалҽтле вҽкилгҽ) кул кую ҿчен җибҽрелгҽн документлар.
3.5.4. Башкарма комитет җитҽкчесе (аларга вҽкалҽтле зат) карар проектын
раслый, карарга кул куя һҽм аны Башкарма комитет мҿһере белҽн раслый яки баш
тарту турында хатка кул куя. Кул куелган документлар палата белгеченҽ җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура проектлар раслауга кергҽн кҿнне
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган карар яки баш тарту турында хат.
3.5.5. Палата Белгече:
баш тарту турында карар яки хат терки;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рҽсмилҽштерелгҽн
карар яки баш тарту турында хат бирҥ датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитет җитҽкчесе
тарафыннан документларга кул куелган кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
3.6. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
3.6.1. Палата белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) имзага язылган карар
яки баш тарту турында хат бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽгечҽ вакыт эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла:
карарны бирҥ-15 минут эчендҽ, чират тҽртибендҽ, гариза бирҥченең килгҽн
кҿнендҽ;
хатны почта аша хат белҽн җибҽрҥ - 3.5.3 пунктында каралган процедура
тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ. ҽлеге Регламент,
Процедураларның нҽтиҗҽсе: җир участогы бирҥдҽн баш тарту турында бирелгҽн
карар яки хат.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ.
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче палатага тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (кушымта № 2);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽҥче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче (вҽкалҽтле вҽкил) тарафыннан
шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы яки дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге аша тапшырыла.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтҥ
турында гариза кабул итҽ, кушымта бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки һҽм
аларны палатага тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер кҿн
эчендҽ гамҽлҽгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн, теркҽлгҽн һҽм карап тикшерҥ ҿчен
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Комитет белгеченҽ юлланган гариза.
3.7.3. Палата белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽр кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн
(вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн
шҽхсҽн имзасы белҽн бирҽ яки мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта аша)
документны палатага техник хата булган документ оригиналын тапшырганда алу
мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан соң
яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан соң ҿч
кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, Комитетта
эшлҽҥче вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
тҥбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документ проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ. Имзаланган проектлар тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып тора;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эш башкаруны алып бару буенча тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерҥлҽр
барышында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы
тикшерҥлҽр) яки гариза бирҥченең конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелергҽ мҿмкин.
Агымдагы контроль уздыру максатыннан, электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы белгечлҽрнең телдҽн һҽм язмача мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълҥматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең
башкарылуын контрольдҽ тоту ҿчен Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Белгечлҽр административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм
эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч
чаралар кҥрелҽ
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽр эзлеклелеге буенча агымдагы контроль Башкарма
комитет җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ буенча эшне оештыру ҿчен җаваплы, шулай ук инфраструктура ҥсеше бҥлеге
белгечлҽре тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органнарының структур бҥлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирҥчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
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4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҿрҽҗҽгатьлҽрен ҥз
вакытында карамаган ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкче урынбасары)
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында
һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле ҥзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең, оешмаларның, Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка
кадҽр тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирҥче шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) гариза бирҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы гаризасын теркҽҥ
вакытын бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районының норматив хокукый актларында
тапшырылмаган яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп
итҥ яисҽ гамҽллҽрне башкару.;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында каралган
документларны мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ кабул итҥдҽн баш тарту.;
5) 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 баш тарту
нигезлҽре каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Апас муниципаль районы норматив хокукый актларында
каралмаган тҥлҽҥ талҽбе;
7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда башкарма
комитет, Башкарма комитетның вазыйфаи затыннан җибҽрелгҽн хаталарны һҽм
хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тарту йҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) сҽбҽплҽре 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
очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору;
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10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
кҥрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе.
5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽр, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган җитҽкчесе тарафыннан кабул ителгҽн карарларга һҽм кылынган
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять язма формада кҽгазьдҽ яки электрон
формада бирелҽ.
http://www.apastovo.tatarstan.ruШикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет"
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрен кулланып, Апас муниципаль районы рҽсми
сайтыннан
җибҽрелергҽ
мҿмкин.
http://www.apastovo.tatarstan.ru
Татарстан
Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталын булдыру
http://uslugi.tatar.ru/ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталын
булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин каршындагы шҽхси
кабул итҥ мҿрҽҗҽгать итҥченең.
5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга яисҽ югары органга (аның булганда)
кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш
тарткан очракта, яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта аны теркҽгҽн кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.4. Шикаять ҥз эченҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматны алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган орган исеме, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) карата шикаять белдерелгҽн, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ торган
органда эшлҽҥче вазифаи зат, муниципаль хезмҽткҽрнең фамилиясе, исеме, атасының
исеме;
2) гариза бирҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирҥченең - физик затның яшҽҥ урыны турында мҽгълҥматлар, гариза
бирҥченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ ҿчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм гариза
бирҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда).;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органда
эшлҽҥче вазифаи затның яки муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять белдерелҽ торган
карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында мҽгълҥматлар;
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ язылган хҽллҽрне раслый торган документларның
кҥчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа теркҽп бирелҽ торган
документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, дҽҥлҽт хезмҽте
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽтҥ, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтару рҽвешендҽ дҽ, канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм, гариза бирҥченең телҽге буенча,
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электрон формада шикаятьне карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип тану очрагында, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн
бетерҥ максатларында Башкарма комитет тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр
турында мҽгълҥмат бирелҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу ҥтенҽлҽр
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатларында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кирҽк булган
алдагы гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш тҥгел дип тану очрагында мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавапта кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар,
шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук
бозу яки җинаять составының билгелҽре билгелҽнгҽн очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
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Бҥлек административ регламентка кертелҽ, ҽгҽр муниципаль хезмҽт дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ кҥрсҽтелҽ. Бу очракта
1.4 пунктка, иерархияне исҽпкҽ алып, тҥбҽндҽге НПА ҿстҽлҽ: РФ Хҿкҥмҽтенең
27.09.2011 ел, №797 карары (19.03.2009 ред.) белҽн «дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре белҽн федераль башкарма хакимият
органнары, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары органнары, Россия Федерациясе
субъектлары дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары арасында ҥзара
хезмҽттҽшлек турында» (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, №40, ст. 5559) (алга таба - № 797 карар) (РФ законнары җыелышы,
03.10.2011, № 40, № 5559))
6. Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽрне) башкару ҥзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы тҥбҽндҽге
процедураларны ҥз эченҽ ала::
1) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
җиткерҥ;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итҥ һҽм теркҽҥ;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара гарызнамҽ буенча ведомствоара запросларны Формалаштыру һҽм
җибҽрҥ;;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мҿрҽҗҽгать итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҥ;
5) Башкарма комитетка документлар белҽн гариза җибҽрҥ;
6) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ.
6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр итҥ
Гариза бирҥче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында консультация
алу ҿчен, кҥпфункцияле ҥзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча хҽбҽр
итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала http://mfc16.tatarstan.ru/
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирҥче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълҥмат.
6.3. Гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ
6.3.1. Гариза бирҥче кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, кҥпфункцияле ҥзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документлар
тапшыра.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана. Электрон
формада кергҽн гаризаны теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. КФҤ белгече, гаризалар кабул итҥне алып баручы, КФҤ эше Регламентында
каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар пакетын формалаштыру
6.4.1. КФҤ белгече КФҤ эше регламенты нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза биргҽндҽ файдаланылган мҿрҽҗҽгать
итҥченең кҿчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының чынбарлыгын
тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мҿрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҤ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны Башкарма комитетка КФҤнең Эш регламенты белҽн
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар кҥпфункцияле ҥзҽкнең эш
регламентында кҥрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Башкарма комитетка җибҽрелгҽн документлар процедураларының нҽтиҗҽсе.
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ
6.5.1. КФҤ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен Башкарма комитеттан алганда
аны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада
кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында
хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар башкарма комитеттан
документлар кергҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҥ.
6.5.2. КФҤ белгече гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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1 нче номерлы кушымта
.
(җирле ҥзидарҽ органы исеме
муниципаль берҽмлек башлыгы)
янында
________________________________________________
____________________ (алга таба-мҿрҽҗҽгать итҥче).
(юридик затлар ҿчен-тулы исем, оештыру-хокукый
форма, дҽҥлҽт теркҽве турында белешмҽлҽр; физик
затлар ҿчен-фамилиясе, исеме, атасының исеме,
паспорт белешмҽлҽре, яшҽҥ урыны буенча теркҽлҥ,
телефон)
Гариза
җир кишҽрлегеннҽн шартлы рҽвештҽ файдалану тҿрен ҥзгҽртҥ турында
Сезгҽ ____ кв. м мҽйданлы җир участогыннан шартлы рҽвештҽ файдалану тҿрен
ҥзгҽртҥегезне сорыйм.______________________.
Җир кишҽрлегенең адресы: Апас муниципаль районы, торак
пункт____________________урам________________ Д. _ _ _ _ _ _ _ _ _ җирле ҥзидарҽ
органы кҥрсҽтмҽсе нигезендҽ (нинди кҥрсҽтергҽ)) __________ янында«_____»
__________________ 20_____Казан шҽһҽре ________
Соралган җир кишҽрлегенең кадастр номеры: _________________:_______ яки
соралган җир кишҽрлеге кадастр исҽбендҽ тормый икҽн, җир кишҽрлеге урнашкан кадастр
кварталының кадастр номеры, __________:___________.
Юридик затлар ҿчен: ОГРН _____________________
Инҽ ______________________
Гаризага тҥбҽндҽге ялган документлар теркҽлҽ:
1) шҽхесне раслаучы документлар;
2) вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы Документ (ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн
вҽкил гамҽлдҽ булса)
3) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында хокук теркҽлмҽгҽн очракта, хокук
билгели торган документларның кҥчермҽлҽре. Запрос буенча Отсканированные
документлар оригиналларын бирергҽ кушам.

(дата)

(имза)

(ФИО)
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2 нче номерлы
кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма
комитеты җитҽкчесенҽ
:___________________________
Гариза
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
_______________________________________________________________________
(хезмҽт атамасы)
Таптыгызмы:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълҥматлар:_______________________________________________
_______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтҥегезне һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.
Тҥбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
кҥчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҽ
торган орган тарафыннан карарлар кабул ителҥне исҽпкҽ алып, шул исҽптҽн
автоматлаштырылган тҽртиптҽ, шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системага салу,
туплау, саклау, тҽгаенлҽҥ (яңарту, ҥзгҽртҥ), файдалану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру),
шҽхессезлҽндерҥ, ябу, шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле булган башка гамҽллҽр) ҥземнең
ризалыгымны, шулай ук минем тарафтан вҽкалҽт бирелгҽн затның ризалыгын раслыйм.
Гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка кагылышлы,
шулай ук тҥбҽндҽ минем тарафтан кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирҽ, гаризаны тапшыру
вакытына ҽлеге документлар гамҽлдҽ һҽм алардагы мҽгълҥматлар дҿрес.
Миңа
кҥрсҽтелгҽн
муниципаль
хезмҽтнең
сыйфатын
бҽялҽҥ
буенча
______________________ телефоны аша сораштыруда катнашырга ризалыгымны бирҽм.
______________
(дата)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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Казан шҽһҽре
(белешмҽ
буларак)
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ
ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары,
Апас муниципаль районы башкарма комитеты
Вазифа

Телефон

Апас

8(84376)2-2141
8(84376)21-556
8(84376)2-2471
8(84376)2-2454

Башкарма комитет эшлҽре
идарҽчесе
Палата рҽисе
Палата белгече

Электрон адрес
Almaz.Gibadullin@tatar.ru
Ranis.Gimranov@tatar.ru
rustam.zamdihanov@tatar.ru
Elvira.Amirova@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАС МУНЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ
Вазифа

Телефон

Электрон адрес

Район Башлыгы

8 (843)762-1252

Priemnaya.Glavy@tatar.ru

