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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

«02 » сентябрь, 2020 ел

№ 1401

«Тҿзүчегҽ
тҿзүченең
һҽм
проект
декларациясенең 2019 елның 10 июлендҽге
1089 номерлы Питрҽч муниципаль районы
Башкарма комитеты карары белҽн расланган
туры килүе турында бҽялҽмҽ бирү буенча
дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү буенча» Питрҽч
муниципаль районы Башкарма комитетының
административ регламентына үзгҽрешлҽр
кертү турында

«Күпфатирлы йортларны һҽм күчемсез мҿлкҽтнең башка объектларын ҿлешле
тҿзүдҽ катнашу турында һҽм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына
үзгҽрешлҽр кертү хакында» 2004 елның 30 декабрендҽге 214-ФЗ номерлы Федераль
законны, «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010
елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамҽлгҽ ашыру
максатларында, шулай ук дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең нҽтиҗҽлелеген һҽм сыйфатын
арттыру максатларында, Питрҽч муниципаль районы башкарма комитеты карар
бирҽ:
1. «Күпфатирлы йортларны һҽм күчемсез мҿлкҽтнең башка объектларын
ҿлешле тҿзүдҽ катнашу һҽм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына
үзгҽрешлҽр кертү турында «2004 елның 30 декабрендҽге 214-ФЗ номерлы Федераль
законның 3 статьясындагы 2 ҿлешендҽ, 20 һҽм 21 статьяларында билгелҽнгҽн
талҽплҽргҽ тҿзүчегҽ һҽм проект декларациясенҽ ярашлылык турында бҽялҽмҽ бирү
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буенча дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең административ регламентына үзгҽрешлҽр
кертергҽ, аны яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ;
2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районының
рҽсми сайтында бастырып чыгарырга;
3. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны башкарма комитет җитҽкчесе
урынбасары Р.Р. Шҽйхетдиновка йҿклҽргҽ.

Муниципаль район
Башкарма комитеты җитҽкчесе

А.В. Хҽбибуллин
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«Төзүчегә төзүче һәм проект декларациясенең «Күпфатирлы
йортларны һәм башка күчемсез мөлкәт объектларын өлешле
төзүдә катнашу турында һәм Россия Федерациясенең кайбер
закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 30.12.2004 ел,
№214-ФЗ Федераль законның 3 статьясындагы 2 өлешендә,
20 һәм 21 статьяларында билгеләнгән таләпләргә туры килүе
турында бәяләмә һәм проект декларациясен
бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
административ регламенты

I. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Ҽлеге регламент тҿзүче һҽм проект декларациясенең «Күпфатирлы
йортларны һҽм башка күчемсез мҿлкҽт объектларын ҿлешле тҿзүдҽ катнашу
һҽм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгҽрешлҽр кертү
турында» 30.12.2004 ел, №214-ФЗ Федераль законның 3 статьясындагы 2
ҿлешендҽ, 20 һҽм 21 статьяларында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүе
турында бҽялҽмҽ бирү буенча Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль
районы

Башкарма

комитеты

тарафыннан

дҽүлҽт

хезмҽте

күрсҽтүнең

стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба – дҽүлҽт хезмҽте).
1.2.

Дҽүлҽт

хезмҽтлҽрен

алучылар-тҿзүчелҽр

-

Питрҽч

районы

территориясендҽ тҿзелеш алып баручы юридик затлар, оештыру-хокукый
формаларына бҽйсез рҽвештҽ, аренда хокукында яки «торак тҿзелеше үсешенҽ
ярдҽм итү турында " 24.07.2008 ел, №161-ФЗ Федераль законда каралган
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субаренда

хокукында»,

Россия

Федерациясе

Җир

кодексының

39.10

статьясындагы 2 пунктының 15 пунктчасы белҽн җир кишҽрлегеннҽн түлҽүсез
файдалану хокукында һҽм ҽлеге җир кишҽрлегендҽ күпфатирлы йортларны
һҽм (яки) башка күчемсез мҿлкҽт объектларын, тҿзелеш ҿчен рҿхсҽт алганнан
тыш, тҿзү (тҿзү) ҿчен, 2004 елның 30 декабрендҽге 214-ФЗ номерлы Федераль
закон нигезендҽ ҿлешлҽп тҿзүдҽ катнашучыларның акчаларын җҽлеп итүче
очракларда.
1.3. Дҽүлҽт хезмҽте Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы
Башкарма комитеты тарафыннан күрсҽтелҽ. Дҽүлҽт хезмҽтен турыдан – туры
башкаручы-Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы Башкарма
комитеты, тҿзелеш, архитектура һҽм ТКХ бүлеге.
1.3.1. Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы Башкарма
комитеты урнашкан урын адресы: Питрҽч авылы, Совет урамы, 18 йорт, 24
каб. Эш графигы: дүшҽмбе - җомга, 8.00 сҽгатьтҽн 17.00 сҽгатькҽ кадҽр, тҿшке
аш вакыты - 12.00 сҽгатьтҽн 13.00 сҽгатькҽ кадҽр. Гариза бер объектка карата
Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы башкарма комитетына,
Совет урамы, 18 йорт адресы буенча тапшырыла.
1.3.2. Белешмҽ ҿчен телефоннар: 8 (84367) 3-08-90
Питрҽч

муниципаль

районының

рҽсми

порталы

адресы:

www.pestreci.tatarstan.ru.
Бүлекнең электрон почта адресы: ispolkom_otd.stroi@mail.ru.
1.3.3. Дҽүлҽт хезмҽте турында мҽгълүмат түбҽндҽгелҽрдҽн алынырга
мҿмкин:
1) бүлекнең фойесында урнаштырылган мҽгълүмат стенды ярдҽмендҽ.
Мҽгълүмат стендында урнаштырыла торган мҽгълүмат шушы Регламентның
1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы (пунктчаларындагы)
дҽүлҽт хезмҽте турында белешмҽлҽрне үз эченҽ ала;
2) “Күпфатирлы йортларны һҽм күчемсез мҿлкҽтнең башка объектларын
ҿлешлҽп тҿзүдҽ катнашу турында һҽм Россия Федерациясенең кайбер закон
актларына үзгҽрешлҽр кертү хакында” 2004 елның 30 декабрендҽге 214-ФЗ
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номерлы Федераль законның 19 статьясындагы 2 ҿлеше нигезендҽ “Интернет”
мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге сайтта;
3) почта адресына язмача мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ: 422770, ТР, Питрҽч
районы, Питрҽч ав., Совет ур., 18 й.
4) телдҽн бүлеккҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ (шҽхсҽн яисҽ телефон аша);
5)

Татарстан

Республикасы

дҽүлҽт

һҽм

муниципаль

хезмҽтлҽр

порталында (http://uslugi.tatarstan.ru);
6) Бердҽм дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында
(http://www.gosuslugi.ru).
1.3.4.

Дҽүлҽт

хезмҽтен

күрсҽтү

мҽсьҽлҽлҽре

буенча

мҽгълүмат

түбҽндҽгечҽ урнаштырыла:
- Питрҽч муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарының рҽсми
порталы битендҽ бүлекнең мҽгълүматын урнаштыруга вҽкалҽтле бүлек
белгече;
- дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтү ҿчен җаваплы бүлек белгече, башкарма
комитет бинасында, мҿрҽҗҽгать итүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен, биналарда
мҽгълүмат стендында.
1.4. Дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтү түбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла:
- «Күпфатирлы йортларны һҽм күчемсез мҿлкҽтнең башка объектларын
ҿлешлҽп тҿзүдҽ катнашу һҽм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына
үзгҽрешлҽр кертү турында» 2004 елның 30 декабрендҽге 214-ФЗ номерлы
Федераль закон (алга таба - 214-ФЗ номерлы Федераль закон);
- «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы
Федераль закон;
- «Торак тҿзелеше үсешенҽ ярдҽм итү турында» 2008 елның 24
июлендҽге 161-ФЗ номерлы Федераль закон;
- «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010
елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон;
- “Электрон имза турында”гы 63-ФЗ номерлы Федераль закон;
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- «Күпфатирлы йортларны һҽм күчемсез мҿлкҽтнең башка объектларын
ҿлешлҽп тҿзүдҽ катнашу турында һҽм Россия Федерациясенең кайбер закон
актларына үзгҽрешлҽр кертү хакында» Федераль законга һҽм Россия
Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү турында» 2016
елның 3 июлендҽге 304-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 304-ФЗ
номерлы Федераль закон);
- Россия Федерациясе Торак кодексында 2004 елның 29 декабрендҽге
188-ФЗ номерлы (алга таба - Торак кодексы);
- Россия Федерациясе Җир кодексы белҽн" 2001 елның 25 октябрендҽге
136-ФЗ номерлы (алга таба - Җир кодексы);
“Татарстан Республикасы муниципаль районнарының

һҽм шҽһҽр

округларының җирле үзидарҽ органнарына күпфатирлы йортларны һҽм (яисҽ)
күчемсез мҿлкҽтнең бүтҽн объектларын ҿлешле тҿзү ҿлкҽсендҽ, шулай ук
күпфатирлы

йортларны

эшчҽнлегенҽ дҽүлҽт

тҿзүгҽ

контролен

бҽйле

торак-тҿзелеш

(күзҽтчелеген)

кооперативлары

гамҽлгҽ ашыру буенча

Татарстан Республикасының дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен бирү турында” 2007 елның
27 декабрендҽге 66-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы;
- ҽлеге регламент белҽн.
1.5. Ҽлеге регламентта түбҽндҽге терминнар, билгелҽмҽлҽр, кыскартулар
кулланыла:
- мҿрҽҗҽгать итүче (тҿзүче) - Питрҽч муниципаль районы Башкарма
комитеты территориясендҽ милектҽ булган, аренда хокукында, субаренда
хокукында йҽ 161-ФЗ номерлы Федераль законда, Җир кодексының 39.10
статьясындагы 2 пунктының 15 пунктчасында каралган очракларда, түлҽүсез
файдалану хокукында

җир

кишҽрлеге һҽм

ҽлеге

җир

кишҽрлегендҽ

күпфатирлы йортларның һҽм (яисҽ) күчемсез мҿлкҽтнең бүтҽн объектларын
тҿзү (булдыру) ҿчен 214-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ ҿлешле
тҿзелештҽ

катнашучыларның

акчаларын

җҽлеп

итүче,

җитештерү

билгелҽнешендҽге объектлардан тыш, җир кишҽрлегеннҽн файдалану хокукы
булган очракларда юридик зат.
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Мҿрҽҗҽгать итүченең мҽнфҽгатьлҽрен мҿрҽҗҽгать

итүче законда

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вҽкалҽт биргҽн башка затлар тапшырырга мҿмкин;
- бүлек - Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитетының дҽүлҽт
хезмҽтен башкаручы булган тҿзелеш, архитектура һҽм ТКХ бүлеге;
- дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтү турында сорау (2010 елның 27 июлендҽге 210ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 2 пункты);
- техник хата - дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн
хата (язу, хҽреф хатасы, грамматик яки арифметик хата, я башка хата),
документка кертелгҽн белешмҽлҽрнең (дҽүлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсенең) туры
килмҽвенҽ китергҽн, белешмҽлҽр шулар нигезендҽ кертелгҽн документлардагы
белешмҽлҽрнең.
Ҽлеге регламентта дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтү турындагы гариза астында
(алга таба - гариза) дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтү турындагы гарызнамҽ аңлашыла
(2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддҽсенең
1 пункты).
II. Дәүләт хезмәтен күрсәтү стандарты
Дәүләт хезмәтен
Дәүләт хезмәтен күрсәтү стандартына
күрсәтү
карата таләпнең эчтәлеге
стандартына
карата таләпнең
аталышы
2.1. Дҽүлҽт хезмҽте Тҿзүче йорт салучыга йорт салучының
исеме
һҽм проект декларациясенең 214-ФЗ
номерлы
Федераль
законның
3
статьясындагы 2 ҿлешендҽ, 20 һҽм 21
статьяларында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ
туры килүе турында бҽялҽмҽ бирү
2.2. Дҽүлҽт хезмҽтен Татарстан
Республикасы
Питрҽч
турыдан-туры
муниципаль
районы
Башкарма
күрсҽтүче
җирле комитетының тҿзелеш, архитектура һҽм
үзидарҽнең
ТКХ бүлеге аша Татарстан Республикасы

Дәүләт
хезмәтен яисә
таләпне
билгели торган
норматив акт
214-ФЗ номерлы
Федераль
законның
23
статьясындагы 6
пунктының 1.2
пунктчасы
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Дәүләт хезмәтен
күрсәтү
стандартына
карата таләпнең
аталышы
башкарма-күрсҽтмҽ
органы исеме
2.3. Дҽүлҽт хезмҽтен
күрсҽтү нҽтиҗҽсенҽ
тасвирлама

2.4. Дҽүлҽт хезмҽтен
күрсҽтү
вакыты,
шул исҽптҽн дҽүлҽт
хезмҽтен күрсҽтүдҽ
катнашучы
оешмаларга
мҿрҽҗҽгать
итү
зарурлыгын исҽпкҽ
алып, туктатып тору
мҿмкинлеге Россия
Федерациясе
законнарында
каралган
очракта,
дҽүлҽт
хезмҽтен
күрсҽтүне туктатып
тору срогы
2.5. Дҽүлҽт хезмҽтен
күрсҽтү ҿчен закон
яисҽ
башка
норматив хокукый
актлар
нигезендҽ
кирҽкле һҽм зарури
булган хезмҽтлҽрне

Дәүләт хезмәтен күрсәтү стандартына
карата таләпнең эчтәлеге

Питрҽч муниципаль районы башкарма
комитеты.
Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең нҽтиҗҽсе
булып
тҿзүче
һҽм
проект
декларациясенең 3 статьясындагы 2
ҿлешендҽ, 214-ФЗ номерлы Федераль
законның 20 һҽм 21 статьяларында
билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүе
турында бҽялҽмҽ тора
Тҿзүче һҽм проект декларациясенең 3
статьясындагы 2 ҿлешендҽ, 214-ФЗ
номерлы Федераль законның 20 һҽм 21
статьяларында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ
туры килүе турында бҽялҽмҽ бирү йҽ
мондый
бҽялҽмҽ
бирүдҽн
мотивлаштырылган баш тарту – гариза
һҽм бҽялҽмҽ бирү турында Карар кабул
итү ҿчен кирҽкле барлык документлар
(шул исҽптҽн ведомствоара электрон
багланышлар системасы аша кергҽн)
кҿннҽн алып 30 эш кҿне.

Мҽгълүматны
ведомствоара
хезмҽттҽшлек
юлы
белҽн
бирүче
оешмалардан белешмҽлҽр кҿтүгҽ бҽйле
рҽвештҽ дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүне
туктатып
тору
вакыты,
ҿстҽмҽ
документлар
алу
яки
анкета
мҽгълүматларына
үзгҽрешлҽр
һҽм

Дәүләт
хезмәтен яисә
таләпне
билгели торган
норматив акт

№
214-ФЗ
Федераль
законның
23
статьясындагы 6
пунктының 1.2
пунктчасы
№
214-ФЗ
Федераль
законның
19
статьясындагы
2.1 пункты

304-ФЗ номерлы
Федераль закон,
ҽлеге
Регламентка 1, 2
нче кушымталар
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Дәүләт хезмәтен
күрсәтү
стандартына
карата таләпнең
аталышы
күрсҽтү
ҿчен
кирҽкле
һҽм
мҽҗбүри
булган
документларның
тулы
исемлеге
мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан аларны
алу ысуллары, шул
исҽптҽн
электрон
рҽвештҽ,
аларны
тапшыру тҽртибе
2.6.
Дҽүлҽт
органнары, җирле
үзидарҽ органнары
һҽм
башка
оешмалар
карамагында
булган, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итүче
аларны,
шул
исҽптҽн
электрон
формада
алу
ысуллары, аларны
бирү
тҽртибе,
дҽүлҽт
органы,
җирле
үзидарҽ
органы яисҽ ҽлеге
документлар белҽн
эш итүче оешма
карамагында булган
дҽүлҽт
хезмҽте
күрсҽтү
ҿчен

Дәүләт хезмәтен күрсәтү стандартына
карата таләпнең эчтәлеге

Дәүләт
хезмәтен яисә
таләпне
билгели торган
норматив акт

тҿгҽллеклҽр кертү зарурлыгына бҽйле
рҽвештҽ, гражданның дҽүлҽт хезмҽте
күрсҽтүне кичектерү турындагы шҽхси
гаризасы билгеле датага кадҽр килгҽн
очракта ҿстҽмҽ документлар кҿтү вакыты
хезмҽт күрсҽтү вакытына керми.

Ведомствоара
хезмҽттҽшлек
кысаларында, Тҿзүче юридик затка
карата мҽгълүмат алу ҿчен, һҽркем ҿчен
мҿмкин булган сайтлардан файдаланып,
алырга мҿмкин булган документлар:

2010 елның 27
июлендҽге 210ФЗ
номерлы
Федераль закон
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Дәүләт хезмәтен
күрсәтү
стандартына
карата таләпнең
аталышы
кирҽкле
документларның
тулы исемлеге
2.7.
Дҽүлҽт
хакимияте
органнары (җирле
үзидарҽ органнары)
һҽм
аларның
структур
бүлекчҽлҽре (алар
норматив хокукый
актларда каралган
очракларда
Килештерү дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтүче
орган тарафыннан
хезмҽт күрсҽтү ҿчен
талҽп ителҽ
2.8. Дҽүлҽт хезмҽте
күрсҽтү
ҿчен
кирҽкле
документларны
кабул итүдҽн баш
тарту
ҿчен
нигезлҽрнең тулы
исемлеге
2.9. Дҽүлҽт хезмҽте
күрсҽтүне туктатып
тору яисҽ баш тарту
ҿчен
нигезлҽрнең
тулы исемлеге

Дәүләт хезмәтен күрсәтү стандартына
карата таләпнең эчтәлеге

Дәүләт
хезмәтен яисә
таләпне
билгели торган
норматив акт

- юридик затларның бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ (белешмҽлҽр);

- гариза бирүченең салымнар, җыемнар
һҽм башка мҽҗбүри түлҽүлҽр буенча
бурычлары булмавы турында мҽгълүмат
(белешмҽ);

№
214-ФЗ
Федераль закон,
304-ФЗ
Федераль закон

Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүне туктатып тору №
304-ФЗ
ҿчен хакимият органнарының һҽм Федераль закон
оешмаларның
законда
билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ
соратып
алынган
документларның һҽм мҽгълүматларның
булмавы һҽм мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
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Дәүләт хезмәтен
күрсәтү
стандартына
карата таләпнең
аталышы

Дәүләт хезмәтен күрсәтү стандартына
карата таләпнең эчтәлеге

Дәүләт
хезмәтен яисә
таләпне
билгели торган
норматив акт

ҿстҽмҽ
документлар
соратып
алу
зарурилыгы нигез булып тора.
2.10. Дҽүлҽт хезмҽте Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽн баш тарту күрсҽтү ҿчен алына ҿчен нигезлҽр:
торган
дҽүлҽт
пошлинасын яисҽ
башка түлҽүне алу
тҽртибе, күлҽме һҽм
нигезлҽре
2.11. Мондый түлҽү - бүлек тарафыннан тҿзүченең 214-ФЗ
күлҽмен
исҽплҽү номерлы
Федераль
законның
3
методикасы
статьясындагы 2 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн
турында
талҽплҽргҽ туры килмҽве фактларын
мҽгълүматны
да ачыклау . ,
кертеп,
дҽүлҽт
хезмҽте
күрсҽтү
ҿчен кирҽкле һҽм
мҽҗбүри
булган
хезмҽтлҽр күрсҽтүгҽ
түлҽүне
алу
тҽртибе, күлҽме һҽм
нигезлҽре
2.12. Дҽүлҽт хезмҽте -бүлек тарафыннан тҿзүченең проект
күрсҽтү
турында декларациясенең
214-ФЗ
номерлы
запрос биргҽндҽ һҽм Федераль
законның
20
һҽм
21
мондый
хезмҽт статьяларында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ
күрсҽтү нҽтиҗҽсен туры килмҽве фактларын ачыклау . ,
алганда чиратның
максималь вакыты
2.13. Дҽүлҽт хезмҽте - гаризада һҽм бирелгҽн документларда
күрсҽтү
турында тиешле мҽгълүматларны ачыклау.,
гариза
бирүченең

-

-

-
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Дәүләт хезмәтен
күрсәтү
стандартына
карата таләпнең
аталышы
үтенечен
теркҽү
срогы
2.14. Дҽүлҽт хезмҽте
күрсҽтелҽ
торган
биналарга
мҿрҽҗҽгать
итүчелҽрне кҿтү һҽм
кабул итү урынына,
хезмҽт
күрсҽтү
тҽртибе
турында
визуаль, текст һҽм
мультимедиа
мҽгълүматларын
урнаштыру
һҽм
рҽсмилҽштерү
буенча талҽплҽр
2.15. Дҽүлҽт хезмҽте
күрсҽтүдҽн
файдалану
мҿмкинлеге
һҽм
сыйфаты
күрсҽткечлҽре, шул
исҽптҽн мҿрҽҗҽгать
итүченең
дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽткҽндҽ
вазыйфаи
затлар
белҽн
үзара
хезмҽттҽшлеге саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль

Дәүләт хезмәтен күрсәтү стандартына
карата таләпнең эчтәлеге

Дәүләт
хезмәтен яисә
таләпне
билгели торган
норматив акт

- мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан ҽлеге №419-ФЗ
Регламентта
мҿрҽҗҽгать
итүче Федераль закон
тарафыннан мҽҗбүри тапшырылырга
тиешле
документлар
сыйфатында
күрсҽтелгҽн тулы булмаган документлар
комплектын тапшыру;,

- мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү ҿчен кирҽкле, Россия
Федерациясенең хокукый актларында,
Татарстан Республикасының хокукый
актларында,
ҽлеге
Регламентта
билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килми
торган гариза һҽм башка документлар
тапшыру,

-
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Дәүләт хезмәтен
күрсәтү
стандартына
карата таләпнең
аталышы
хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең
күпфункцияле
үзҽгендҽ
дҽүлҽт
хезмҽтен
алу
мҿмкинлеге, дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтүнең
барышы
турында
мҽгълүмат
алу
мҿмкинлеге,
шул
исҽптҽн
мҽгълүматикоммуникацион
технологиялҽр
кулланып
2.16.
Электрон
формада
дҽүлҽт
хезмҽте
күрсҽтү
үзенчҽлеклҽре

Дәүләт хезмәтен күрсәтү стандартына
карата таләпнең эчтәлеге

Дәүләт
хезмәтен яисә
таләпне
билгели торган
норматив акт

- дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү турында гариза №
304-ФЗ
биргҽн вакытка үз кҿчен югалткан яки Федераль закон
гамҽлдҽ
булу
вакыты
чыккан
документларны
тапшыру
(ҽгҽр
документның гамҽлдҽ булу срогы
документта күрсҽтелгҽн булса, йҽ
законнар белҽн билгелҽнгҽн булса, шулай
ук Россия Федерациясе законнарында
каралган башка очракларда),
2.17.
Мҿрҽҗҽгать - мҿрҽҗҽгать итүченең ведомствоара
итүчелҽр
электрон хезмҽттҽшлек системасы аша
соратып алынган закон талҽплҽренҽ туры
килү фактын раслаучы документлар һҽм
белешмҽлҽрнең булмавы;
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III. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм үтәү
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән
административ процедураларны электрон формада башкару
үзенчәлекләре
3.1. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽткҽндҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы.
3.1.1. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ
ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү;
2) гаризаны кабул итү һҽм теркҽү;
3) дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрү;
4) тҿзүче юридик затка карата һҽркем ҿчен мҿмкин булган
сайтлардан мҽгълүмат (белешмҽлҽр) алу;
5) алынган мҽгълүматларны анализлау һҽм тикшерү;
6) дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
7) гариза бирүчегҽ дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең нҽтиҗҽсен бирү.
3.1.2. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү буенча гамҽллҽрнең блок-схемасы
ҽлеге Регламентның 3 нче кушымтасында күрсҽтелгҽн.
3.2. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү.
Мҿрҽҗҽгать итүче бүлеккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) почта аша
дҽүлҽт хезмҽтен алу тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
Бүлек белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ составы, тапшырыла торган
документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча дҽүлҽт хезмҽте алу
ҿчен консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда
ярдҽм күрсҽтҽ.
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бүлекнең кабул итү кҿннҽрендҽ,
пҽнҗешҽмбе кҿнне, 8.00 дҽн 11.30 га кадҽр Башкарма комитет бинасында
алдан язылу буенча башкарыла. Билгелҽү вакыты мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
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гамҽлгҽ

ашырыла

бүлегендҽ,

ҽгҽр

мҿрҽҗҽгать

итүченең

шҽхси

мҿрҽҗҽгатьендҽ йҽ телефоны буенча. Мҿрҽҗҽгать итүченең электрон
почта аша яисҽ почта адресына язма мҿрҽҗҽгатькҽ язма җавап ҽзерлҽнҽ,
ул гамҽлдҽге законнар нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүне теркҽгҽн кҿннҽн соң
30 календарь кҿн эчендҽ гариза бирүчегҽ җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү процедурасы
буенча консультациялҽр.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн процедураларны гамҽлгҽ ашыру гариза
бирүченең телҽге буенча башкарыла.
3.3. Гаризаны кабул итү һҽм теркҽү, аны үтҽүгҽ җибҽрү.
3.3.1. Гариза бирүче шҽхсҽн яки ышанычлы зат аша алдан
билгелҽнгҽн вакытта, кабул итү сҽгатьлҽрендҽ, бүлеккҽ язма гариза бирҽ.
Гариза һҽм аңа кушып бирелҽ торган документлар Питрҽч районында күп
фатирлы йортларны һҽм башка күчемсез милек объектларын ҿлешлҽп тҿзү
ҿлкҽсендҽге законнарның үтҽлешен контрольдҽ тоту бүлеге белгече (алга
таба - бүлек белгече) тарафыннан кабул ителҽ.
Бүлек белгече кергҽн документларның ҽлеге регламентның 2.5, 2.6
пунктлары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерҽ.
Ҽлеге Регламентның 2.8 пунктында күрсҽтелгҽн нигезлҽр булган
очракта, бүлек белгече документларны кабул итүдҽн баш тарта.
Мҿрҽҗҽгать итүче талҽбе буенча баш тарту язма рҽвештҽ рҽсмилҽштерелҽ.
Гариза кабул ителгҽннҽн соң бүлек белгече документлар ҽйлҽнеше
һҽм контроль бүлегендҽ теркҽлҽ, гаризага керүче номер бирелҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гаризаны кабул итү һҽм теркҽү яисҽ гариза
кабул итүдҽн баш тарту.
Процедураның вакыты: гариза кергҽн кҿннҽн алып бер кҿн эчендҽ.
3.3.2. Ҽйдҽп баручы киңҽшче:
- мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгелҽү;
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- гариза бирүченең вҽкалҽтлҽрен тикшерү (ышанычнамҽ буенча эш
иткҽн очракта);
- ҽлеге регламентның 2.5 бүлегендҽ каралган документларның
булуын тикшерү;
- тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры
килүен тикшерү (документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү,
документларда кул астындагылар, припискалар, ялган сүзлҽр һҽм башка
килешмҽгҽн тҿзҽтмҽлҽр булмау).
Кисҽтүлҽр булмаган очракта бүлек белгече башкара:
- гаризаны кабул итү һҽм теркҽү;
- гариза бирүчегҽ тапшырылган документларның күчермҽлҽрен,
документларны кабул итү датасы турында тамга белҽн, вҽкалҽтле зат
имзасы белҽн тапшыру;
- гаризаны бүлек җитҽкчесенҽ карауга җибҽрү.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган
очракта, бүлек белгече, документларны кабул итүне алып баручы
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны теркҽү ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр
итҽ һҽм аңа язма аңлатма белҽн документларны кире кайтара.
Ҽлеге пункт

белҽн

билгелҽнҽ

торган

процедуралар

гамҽлгҽ

ашырыла:
- гариза һҽм документлар кабул итү-15 минут эчендҽ;
- гаризаны теркҽү-гариза кергҽн кҿннҽн алып 1 эш кҿне эчендҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза,
җибҽрелгҽн Бүлек башлыгына, яки мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кире кайтарылган
Документлар.
3.3.3. Бүлек белгече, документларны кабул итү алып баручы, бүлеккҽ
керүче

корреспонденцияне

теркҽү,

тҿп

теркҽү

ҿчен

гариза

һҽм

документлар, Бүлек башлыгына карап тикшерү ҿчен җибҽрелҽ.
Гариза керүче корреспонденцияне теркҽү бүлегендҽ теркҽлҽ, шуннан
соң бүлек башлыгына карап тикшерү ҿчен җибҽрелҽ.
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Бүлек башлыгы гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм бүлеккҽ
гариза җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура гамҽлгҽ ашырыла:
- керүче корреспонденцияне теркҽү бүлегендҽ гаризаны теркҽү ҿч эш
кҿне эчендҽ башкарыла.;
- бүлек башлыгы гаризасын карау, башкаручыны билгелҽү һҽм
гаризаны теркҽгҽннҽн соң икенче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча бүлеккҽ
җибҽрү.
Процедураның

нҽтиҗҽсе:

керүче

корреспонденцияне

теркҽү

бүлегендҽ гаризаны тҿп теркҽү, бүлек башлыгы тарафыннан карау,
бүлеккҽ тапшыру.
3.4. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
запросларны Формалаштыру һҽм җибҽрү.
3.4.1. Бүлек белгече электрон формада ведомствоара электрон
багланышлар системасы аша йҽ аның язма рҽвештҽ бу регламентның 2.6
пунктында

күрсҽтелгҽн

белешмҽлҽр

һҽм

документлар

алу

ҿчен

запросларны, гаризага кушып бирелҽ торган документлар җыелмасында
булмаганда, җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: ведомствоара электрон багланышлар
системасы аша электрон формада җибҽрелгҽн запрослар йҽ аның язма
рҽвештҽ бу регламентның 2.6 пунктында күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрне һҽм
документларны алу ҿчен булмаганда.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар дҽүлҽт хезмҽте
күрсҽтү турында гариза кергҽн кҿннҽн алып биш эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга җибҽрелгҽн
процедураның нҽтиҗҽсе, ведомствоара запрослар.
3.4.2. Мҽгълүмат белҽн тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре, ведомствоара
электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ йҽ
язмача, соратып алына торган документларны (мҽгълүматны) тапшыралар
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яисҽ дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки)
мҽгълүматның булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге

пункт

белҽн

билгелҽнҽ

торган

процедуралар,

ҽгҽр

ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн сорауга
җавапны ҽзерлҽүнең һҽм җибҽрүнең башка сроклары булса, яисҽ язма
рҽвештҽ федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең хокукый
актларында һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында билгелҽнмҽгҽн булса,
органга яисҽ оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн биш эш кҿне
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Документлар (белешмҽлҽр) яки бүлеккҽ
җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерү.
3.5. Һҽркем ҿчен мҿмкин булган сайтлардан документлар һҽм
мҽгълүмат соратып алу.
Бүлек белгече һҽркем ҿчен мҿмкин булган сайтлардан юридик заттҿзүчегҽ карата электрон формада мҽгълүмат ала:
- Россия Федераль салым хезмҽте сайтында egrul.nalog.ru -бетерү
процедурасының булуы (булмавы) турында;
- Россия Федерациясе арбитраж судлары сайтында kad.arbitr.ru банкротлык турындагы эштҽ кулланыла торган процедураларның берсен
кертү турында, административ җҽза чарасы сыйфатында эшчҽнлекне
туктату турында карар булу (булмау) турында;
- сатып алулар ҿлкҽсендҽ бердҽм мҽгълүмат системасы сайтында
old.zakupki.gov.ru -«юридик затларның аерым тҿрлҽре тарафыннан
товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽрне сатып алу турында " 18.07.2011 ел,
№223-ФЗ Федераль закон нигезендҽ алып барыла торган намуссыз
тҽэминатчылар реестрында белешмҽлҽрнең булуы (булмавы) турында»;
- Россиянең Монополиягҽ каршы федераль хезмҽте сайтында
rnp.fas.gov.ru - «дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү ҿчен
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товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽрне сатып алу ҿлкҽсендҽ контракт
системасы турында " 2013 елның 5 апрелендҽге 44-ФЗ номерлы Федераль
закон

нигезендҽ

(подрядчылар,

алып

барыла

башкаручылар)

торган

намуссыз

реестрында

тҽэминатчылар

белешмҽлҽрнең

булуы

(булмавы) турында»;
- Россия Федерациясе сайтында сатулар үткҽрү турында мҽгълүмат
урнаштыру ҿчен torgi.gov.ru - җир кишҽрлеген сату буенча аукционда
намуссыз катнашучылар реестрында белешмҽлҽрнең булуы (булмавы)
турында яисҽ җир кишҽрлеген арендалау шартнамҽсен тҿзү хокукына
аукционның булуы (булмавы) турында.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар дҽүлҽт хезмҽте
күрсҽтү турында гариза кергҽн кҿннҽн алып биш эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ карата мҽгълүмат һҽм
документлар алу.
3.6. Документларны карау һҽм анализлау.
3.6.1. Бүлек белгече ҽлеге Регламентның 2.6 пунктында күрсҽтелгҽн
документларны алганнан соң:
- ҽлеге Регламентның 3.4.1 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн башкарма
хакимият

органнарында

тҽртибендҽ

алынган

ведомствоара

документларны

мҽгълүмати

(мҽгълүматны)

хезмҽттҽшлек
карауны

һҽм

анализлауны гамҽлгҽ ашыра;
- ҽлеге Регламентның 3.5 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн һҽркем ҿчен мҿмкин
булган сайтлардан файдалану нҽтиҗҽсендҽ алынган документларны
(мҽгълүматны) карауны һҽм анализлауны гамҽлгҽ ашыра;
-

мҿрҽҗҽгать

мҽгълүматның

214-ФЗ

итүченең
номерлы

проект
Федераль

декларациясендҽ
законның
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булган
һҽм

статьяларында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килү фактын билгели;
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- мҿрҽҗҽгать итүченең 214-ФЗ номерлы Федераль законның 3
статьясындагы 2 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килү фактын
билгели;
- тҿзүче һҽм проект декларациясенең 3 статьясындагы 2 ҿлешендҽ,
214-ФЗ

номерлы

Федераль

законның

20

һҽм
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статьяларында

билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүе турында бҽялҽмҽ проектын ҽзерли.
Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар проектын ҽзерли;
- ҽлеге Регламентның 2.8 бүлегендҽ каралган дҽүлҽт хезмҽте
күрсҽтүне туктатып тору ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда, дҽүлҽт хезмҽте
күрсҽтүне туктатып тору турында карар проектын ҽзерлҽүне гамҽлгҽ
ашыра һҽм Бүлек башлыгына имзага җибҽрҽ;
- дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүне туктатып тору ҿчен нигез булган
сҽбҽплҽрне бетергҽндҽ, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүне яңадан торгызу турында
карар проектын ҽзерлҽүне гамҽлгҽ ашыра һҽм Бүлек башлыгына имзага
җибҽрҽ. Бүлек башлыгы дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүне туктатып тору/яңарту
турында карар проектын алганнан соң килҽсе кҿннҽн дҽ соңга калмыйча
аңа кул куя;
-

мҿрҽҗҽгать

итүчегҽ

дҽүлҽт

хезмҽте

күрсҽтүне

туктатып

тору/яңарту турында бүлек башлыгы тарафыннан имзаланган карарны
дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүне туктатып тору/яңарту турында Карар кабул
ителгҽннҽн соң килҽсе кҿннҽн дҽ соңга калмыйча җибҽрүне тҽэмин итҽ;
- бҽялҽмҽ проектын (бҽялҽмҽ бирү турында Карар кабул ителгҽн
очракта) яки бҽялҽмҽ бирүдҽн баш тарту турында хат проектын (бҽялҽмҽ
бирүдҽн баш тарту турында Карар кабул ителгҽн очракта) ҽзерли һҽм
рҽсмилҽштерҽ);
- имза җибҽрҽ:
1) бүлек башлыгына-бҽялҽмҽ проекты (бҽялҽмҽ бирү турында Карар
кабул ителгҽн очракта);
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2) Бүлек башлыгына - баш тарту сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтүдҽн баш тарту турында хат проекты.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар биш эш кҿне
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: бҽялҽмҽ проекты яки мотивлаштырылган
баш тарту проекты.
3.6.2. Бүлек башлыгы, баш тарту сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтүдҽн баш тарту турында бҽялҽмҽ яки хат имзалый.
Имзаланган документлар теркҽү ҿчен җаваплы хезмҽткҽргҽ җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар бер эш кҿне
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның

нҽтиҗҽсе:

имзаланган

бҽялҽмҽ

яки

теркҽлүгҽ

җибҽрелгҽн мотивлаштырылган баш тарту.
3.7. Гариза бирүчегҽ дҽүлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсен бирү.
Ҽйдҽп Баручы Киңҽшче:
- бҽялҽмҽ бирү турында (бҽялҽмҽ бирүдҽн баш тарту турында)
карарны терки);
- мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада күрсҽтелгҽн элемтҽ
ысулын кулланып, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ,
рҽсмилҽштерелгҽн бҽялҽмҽ яки бҽялҽмҽ бирүдҽн баш тарту турында хат
бирү датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар ике эш кҿне
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: теркҽлгҽн бҽялҽмҽ һҽм гариза бирүчегҽ
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ хҽбҽр итү.
3.8. Бүлек белгече гариза бирүчегҽ (аның вҽкиленҽ) теркҽлгҽн
бҽялҽмҽ алу турында расписка яисҽ бҽялҽмҽ бирүдҽн баш тарту
сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, мотивлаштырылган баш тарту ҿчен бирҽ яки
гаризада күрсҽтелгҽн адрес буенча почта аша җибҽрҽ.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Бҽялҽмҽне
теркҽгҽннҽн соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бҽялҽмҽ яки бҽялҽмҽ бирүдҽн баш тарту
турында хат.
3.9. Техник хаталарны тҿзҽтү.
3.9.1. Дҽүлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мҿрҽҗҽгать итүче бүлеккҽ тапшыра:
- ҽлеге Регламентка № 4 кушымта нигезендҽ форма буенча техник
хатаны тҿзҽтү турында гариза;
- гариза бирүчегҽ техник хата булган дҽүлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
- юридик кҿчкҽ ия булган, техник хатаның булуын таныклаучы
Документлар.
Дҽүлҽт

хезмҽте

нҽтиҗҽсе

булган

документта

күрсҽтелгҽн

мҽгълүматларда техник хатаны тҿзҽтү турында гариза мҿрҽҗҽгать итүче
(вҽкалҽтле вҽкил) тарафыннан шҽхсҽн яисҽ почта аша җибҽрелҽ.
3.9.2. Кергҽн корреспонденцияне теркҽү бүлегендҽ башкаручы бүлек
белгече техник хатаны тҿзҽтү турында гариза кабул итҽ, электрон
документ ҽйлҽнеше системасында теркҽлгҽн документларны терки,
шуннан соң аны Бүлек башлыгына карауга җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура ҿч эш кҿне эчендҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза, ул
бүлек белгеченҽ карап тикшерүгҽ җибҽрелгҽн.
3.9.3. Бүлек белгече документларны карый һҽм техник хатаны тҿзҽтү
турында Карар кабул иткҽндҽ бүлек башлыгының элек бирелгҽн
бҽялҽмҽгҽ үзгҽрешлҽр кертү турында күрсҽтмҽсе проектын ҽзерли,
килештерү һҽм кул куюга җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар биш эш кҿне
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: Бүлек башлыгының элек бирелгҽн
бҽялҽмҽгҽ үзгҽрешлҽр кертү турында күрсҽтмҽсе.
3.9.4. Бүлек белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ техник хатаны тҿзҽтү
турында (техник хатаны тҿзҽтү турында Карар кабул иткҽндҽ) яисҽ баш
тарту сҽбҽбе турында (техник хатаны тҿзҽтүдҽн баш тарткан очракта)
хҽбҽр итү максатларында бүлек исеменнҽн хат ҽзерли.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура, алдагы пунктта
күрсҽтелгҽн процедура тҽмамланганнан соң, бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ ярашлылык турында
бҽялҽмҽгҽ үзгҽрешлҽр кертү турында белдерү кҽгазе белҽн яисҽ техник
хатаны тҿзҽтүдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен күрсҽтеп хат.
3.10. КФҮ аша дҽүлҽт хезмҽте «күпфатирлы йортларны һҽм башка
күчемсез мҿлкҽт объектларын ҿлешле тҿзүдҽ катнашу һҽм Россия
Федерациясенең кайбер закон актларына үзгҽрешлҽр кертү турында «2016
елның 3 июлендҽге 304-ФЗ номерлы Федераль законның 6 статьясындагы
5 ҿлеше һҽм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр
кертү турында» гы Федераль законга үзгҽрешлҽр кертү турында»гы
Федераль законның 5 ҿлеше нигезендҽ күрсҽтелми.
IV. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм
формалары
4.1.

Дҽүлҽт

хезмҽте

күрсҽтүнең

тулылыгын

һҽм

сыйфатын

контрольдҽ тоту мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын
ачыклау һҽм бетерү, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү процедураларының үтҽлешен
тикшерү,

бүлекнең

вазыйфаи

затларының

гамҽллҽренҽ

(гамҽл

кылмауларына) карарлар ҽзерлҽүне үз эченҽ ала.
Административ
формалары булып тора:

процедураларның

үтҽлешен

контрольдҽ

тоту
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- дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү
һҽм килештерү;
- эш башкару алып барылышын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тикшерү
уздыру;
- дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү процедураларының үтҽлешен билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ тикшерү уздыру.
Контроль тикшерүлҽр планлы булырга мҿмкин (бүлекнең ярты
еллык яки еллык эш планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан
тыш булырга мҿмкин. Тикшерүлҽр уздырганда дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү
(комплекслы тикшерүлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яки мҿрҽҗҽгать
итүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча сораулар каралырга мҿмкин.
Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр
кылуны тикшереп тору максатларында Бүлек башлыгына дҽүлҽт хезмҽте
күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла.
4.2. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген үтҽүгҽ агымдагы
контроль дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү эшен оештыру ҿчен җаваплы вазыйфаи
затлар (белгечлҽр), документлар ҽйлҽнеше контроле ҿчен җаваплы бүлек
белгечлҽре, шулай ук Башкарма комитетның юридик бүлеге белгечлҽре
тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар
исемлеге бүлек турында нигезлҽмҽ һҽм вазыйфаи инструкциялҽр белҽн
билгелҽнҽ.
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча, гариза бирүчелҽрнең
хокукларын бозу очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплылыкка тартыла.
4.4. Бүлек башлыгы мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен
вакытында карап тикшерү ҿчен җаваплы.
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Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм
гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль
хезмҽткҽрлҽр законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүне Гражданнар, юридик затлар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары ягыннан контрольдҽ тоту дҽүлҽт хезмҽте
күрсҽткҽндҽ бүлек эшчҽнлегенең ачыклыгы, дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү
тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка
кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
V. Дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның, шулай ук аның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирүнең судка кадәр
(судтан тыш) тәртибе
5.1. Мҿрҽҗҽгать итүче дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүче органның,
вазыйфаи затларның, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) судка кадҽр тҽртиптҽ Питрҽч муниципаль районы Башкарма
комитетына яисҽ турыдан-туры бүлеккҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда
мҿрҽҗҽгать итҽ ала:
- мҿрҽҗҽгать итүченең дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү турындагы үтенечен
теркҽү вакытын бозу;
- дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү срогын бозу;
- мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен Россия
Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында,
Питрҽч

муниципаль районының

муниципаль хокукый

актларында

каралмаган документларны талҽп итү.;
- мҿрҽҗҽгать итүченең дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен Россия
Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында,
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Питрҽч

муниципаль районының

муниципаль хокукый

актларында

каралган документларны кабул итүдҽн баш тартуы;
- федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив хокукый
актларында, Питрҽч муниципаль районының муниципаль хокукый
актларында баш тарту ҿчен нигезлҽр каралмаган булса, дҽүлҽт хезмҽте
күрсҽтүдҽн баш тарту;;
-

мҿрҽҗҽгать

итүчедҽн

Россия

Федерациясе,

Татарстан

Республикасы норматив хокукый актларында, Питрҽч муниципаль
районының муниципаль хокукый актларында каралмаган дҽүлҽт хезмҽте
күрсҽткҽндҽ түлҽү талҽпе;
- бүлек, бүлекнең вазыйфаи затыннан дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү
нҽтиҗҽсендҽ

бирелгҽн

документларда

җибҽрелгҽн

хаталарны

һҽм

хаталарны тҿзҽтүдҽн баш тарту яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн
срогын бозу.
5.2. Шикаять Питрҽч районы Башкарма комитетына язмача кҽгазьдҽ
тапшырыла.
Шикаять почта аша, Интернет-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль берҽмлекнең рҽсми порталыннан файдаланып җибҽрелергҽ
мҿмкин .http://www pestreci.tatarstan.ru), шулай ук кабул ителергҽ мҿмкин
каршындагы шҽхси кабул итү мҿрҽҗҽгать итүченең.
5.3. Шикаятьне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат
тарафыннан шикаятьне карау срогы-аны теркҽгҽн кҿннҽн унбиш эш кҿне
эчендҽ. Дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүче органга, дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүче
органның вазыйфаи затына шикаять белдерүдҽн баш тарткан очракта,
мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документларны кабул иткҽндҽ йҽ җибҽрелгҽн
хаталарны

һҽм

хаталарны

тҿзҽтүдҽ

яисҽ

мондый

тҿзҽтмҽлҽрнең

билгелҽнгҽн срокларына карата шикаять белдерелгҽн очракта-теркҽлгҽн
кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ.
5.4. Шикаять үз эченҽ алырга тиеш:
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1) дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүче органның, дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең исеме,
аларның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять
белдерелҽ;
2) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы булган очракта), гариза бирүченең - физик затның яшҽү урыны турында
мҽгълүмат йҽ мҿрҽҗҽгать итүченең - юридик затның атамасы, шулай ук
элемтҽ ҿчен телефон(-о) номеры(-А), электрон почта адресы (булган
очракта) һҽм почта адресы (алар буенча мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап
җибҽрелергҽ тиеш;
3) дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүче органның, дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең шикаять
белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында
белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итүче дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүче органның, дҽүлҽт
хезмҽтен күрсҽтүче органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль
хезмҽткҽрнең карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) белҽн
килешмҽгҽн дҽлиллҽре.
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслый торган
документларның күчермҽлҽре беркетелергҽ мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ
аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге китерелҽ.
5.6. Шикаять аңа дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүче тарафыннан имза салына.
5.7. Питрҽч районы Башкарма комитетына кергҽн шикаять,
шикаятьне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат тарафыннан,
аны теркҽгҽннҽн соң 15 эш кҿне эчендҽ, ҽ дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүче
органның вазыйфаи затына, дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүче органның
вазыйфаи затына шикаять белдерелгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
документлар кабул итүдҽн баш тарткан очракта йҽ җибҽрелгҽн хаталарны
һҽм

хаталарны

тҿзҽтүдҽн

баш

тарткан

очракта,

яисҽ

мондый
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тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогы бозылган очракта-аны теркҽгҽн кҿннҽн
биш эш кҿне эчендҽ карап тикшерелергҽ тиеш.
5.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча шикаятьлҽрне карау буенча
вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат түбҽндҽге карарларның берсен кабул
итҽ:
1) шикаятьне, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны юкка чыгару,
хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан кертелгҽн тҿзҽтүлҽрне, хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда эзлҽнүлҽрне һҽм хаталарны,
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актларында,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда, шулай ук бүтҽн рҽвешлҽрдҽ алынмаган акчаларны кире
кайтару, шикаятьне канҽгатьлҽндерҽ.;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарта.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ
торган кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язмача һҽм
мҿрҽҗҽгать итүче телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау
нҽтиҗҽлҽре турында мотивлаштырылган җавап җибҽрелҽ.
5.9. Ҽлеге Регламентның 5.8 пунктында күрсҽтелгҽн карар кабул
ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ язмача һҽм мҿрҽҗҽгать итүче телҽге буенча электрон формада
шикаятьне

карау

нҽтиҗҽлҽре

турында

мотивлаштырылган

җавап

җибҽрелҽ.
5.10. Административ хокук бозу составының яки җинаятьнең
билгелҽрен карау барышында яки нҽтиҗҽлҽре буенча билгелҽнгҽн
очракта, шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽт бирелгҽн вазыйфаи зат
булган материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽ.
___________________
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Кушымта №1
Питрҽч

муниципаль

районы

Башкарма

комитеты тарафыннан тҿзүчегҽ йорт салучының
һҽм

проект

декларациясенең

Федераль

законның 3 статьясындагы 2 ҿлешендҽ, 20 һҽм
21 статьяларында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры
килүе турында бҽялҽмҽ бирү буенча дҽүлҽт
хезмҽте

күрсҽтүнең

административ

регламентына
30.12.2004 №214-ФЗ
(Форма)
Кемгҽ: __________________________
Кемнҽн: _________________________
Оешманың
тулы
исеме
________________________________
ИНН____________________________
ОГРН___________________________
Элемтҽ ҿчен мҽгълүмат
________________________________
Тел.____________________________
Эл. почта ________________________
Оешманың урнашу урыны адресы:
________________________________
Тҿзелеш объектының адресы:
________________________________

Гариза
«Тҿзүчегҽ тҿзүче һҽм проект декларациясенең «Күпфатирлы йортларны
һҽм башка күчемсез мҿлкҽт объектларын ҿлешле тҿзүдҽ катнашу һҽм Россия
Федерациясенең кайбер закон актларына үзгҽрешлҽр кертү турында»30.12.2004
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ел, №214-ФЗ Федераль законның 3 статьясындагы 2 ҿлешендҽ, 20 һҽм 21
статьяларында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүе турында бҽялҽмҽ бирү "
дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтүегезне сорыйм.
Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар һҽм (яки) мҽгълүмат
кушымта итеп бирелҽ.
Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽтүнең соңгы нҽтиҗҽсен түбҽндҽгелҽрдҽн сорыйм:
бүлеккҽ шҽхсҽн тапшырыгыз һҽм (яки) гаризада күрсҽтелгҽн почта адресына
җибҽрегез.
Ҽлеге гаризаны карау ҿчен кирҽкле документларны (мҽгълүматны)
тасвирлама нигезендҽ теркҽп куям.
Кушымта:
____________________________________________________________________
документлар,

(барлык

гариза

бирүче,

һҽм

битлҽр

санын

күрсҽтергҽ)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Имза
(имзаның расшифровкасы)

Дата
Гариза кабул ителде: __________________________________________________
(гариза кабул итүгҽ вҽкалҽтле вазыйфаи затның (хезмҽткҽрнең) фамилиясе, исеме, атасының исеме)

Имза
(имзаның расшифровкасы)

Дата
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Кушымта № 2
Питрҽч

муниципаль

районы

Башкарма

комитеты тарафыннан тҿзүчегҽ йорт салучының
һҽм

проект

декларациясенең

Федераль

законның 3 статьясындагы 2 ҿлешендҽ, 20 һҽм
21 статьяларында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры
килүе турында бҽялҽмҽ бирү буенча дҽүлҽт
хезмҽте

күрсҽтүнең

административ

регламентына
30.12.2004 №214-ФЗ
Күпфатирлы йортларны һәм (яки) күчемсез мөлкәтнең бүтән
объектларын өлешләп төзү өлкәсендә дәүләт контроле һәм күзәтчелеге
өчен кирәкле белешмәләр һәм (яки) документлар исемлеге һәм төзүченең
һәм проект декларациясенең билгеләнгән таләпләргә туры килүе турында
бәяләмә бирү
Документлар пакеты (тиешенчҽ расланган күчермҽлҽре) бүлеккҽ (Питрҽч
авылы, Совет урамы, 18 нче йорт) тапшырыла.24).
1. Россия Федерациясе территориясендҽ урнашкан урын буенча салым
органында исҽпкҽ кую турында таныклык.
2. Күпфатирлы йортларны һҽм (яки) күчемсез мҿлкҽтнең бүтҽн
объектларын (алга таба - Объект) тҿзү ҿчен гражданнарның һҽм юридик
затларның акчаларын җҽлеп итүче юридик затны (алга таба-Объект) җҽлеп
итүче юридик зат җитҽкчесе вазыйфасына билгелҽү турында карар һҽм боерык.
3. Тҿзүче үзен-үзе кҿйли торган һҽм башка оешмаларда (ҽгҽр мондый
оешмаларның ҽгъзасы булса) ҽгъзасы булу турында таныклык.
4. Тҿзелеш проектын (мондый шартнамҽ тҿзелгҽн очракта), шул исҽптҽн
шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында Россия Федерациясе законнарында
каралган

Шартнамҽне,

инженерлык

эзлҽнүлҽрен,

архитектура-тҿзелеш

проектын башкарган затлар турында, проект документларына экспертиза
нҽтиҗҽлҽре һҽм инженерлык эзлҽнүлҽре нҽтиҗҽлҽре турында, дҽүлҽт экологик
экспертиза нҽтиҗҽлҽре турында, ҽгҽр мондый экспертизаларны үткҽрү
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турындагы талҽп Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн булса, тҿзүче тарафыннан
шартнамҽ рҽвеше турында белешмҽлҽр.
5. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт.
6. Милек хокукын, аренда хокукын, субаренда хокукын, йҽ объектны тҿзү
(тҿзү) ҿчен бирелгҽн җир кишҽрлегенҽ түлҽүсез вакытлыча файдалану хокукын
дҽүлҽт теркҽве турында таныклык һҽм теркҽү гамҽллҽрен башкару ҿчен нигез
булган документлар.
7. Инженерлык-техник тҽэмин итү челтҽренҽ тоташтыруга техник
шартлар һҽм Россия Федерациясе Тҿзелеш Министрлыгының 2016 елның 20
декабрендҽге 996/боерыгына кушымтаның 55 пунктында күрсҽтелгҽн инженертехник тҽэминат килешүе.
8. Тҿзелеш проектын тормышка ашыру графигы, аны гамҽлгҽ ашыру
этаплары һҽм сроклары, шул исҽптҽн тҿзелеп килүче (тҿзелҽ торган)
күпфатирлы йортларны һҽм (яки) күчемсез мҿлкҽтнең бүтҽн объектларын
файдалануга тапшыруга рҿхсҽт алу вакыты турында мҽгълүмат.
9. Объект тҿзелеше проектының техник-икътисадый нигезлҽмҽсе, шул
исҽптҽн объектның бҽясен күрсҽтеп, җыелма-смета исҽп-хисабы.
10. Аңа кертелгҽн барлык үзгҽрешлҽрне үз эченҽ алган проект
документлары, ҿстҽмҽ программалар урнаштыруны талҽп итми торган DVD-R
форматындагы электрон рҽвештҽ.
11. Ҽгҽр мондый экспертизаны үткҽрү федераль законнарда билгелҽнгҽн
булса, проект документларына һҽм (яки) инженерлык эзлҽнүлҽре нҽтиҗҽлҽренҽ
экспертиза бҽялҽмҽсе.
12. Объект проектын башкарган оешмадан белешмҽ, торак биналарның,
гомуми кулланылыштагы урыннарның, торак булмаган биналарның тҿп
характеристикаларын күрсҽтеп.
13. Объект проектын башкарган оешмадан объектның технологик һҽм
инженерлык җиһазларының исемлеген һҽм характеристикаларын күрсҽтеп
белешмҽ.
14. Тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзелеш объектына милек хокукын раслый торган
Документ һҽм теркҽү эшлҽрен башкару ҿчен нигез булып торган документлар.
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15. Объект тҿзелеше (булганда) гамҽлгҽ ашырыла торган гади ширкҽт
килешүлҽре (уртак эшчҽнлек турында шартнамҽлҽр), инвестицион килешүлҽр.
16. Объект тҿзү ҿчен тҿзелгҽн һҽм (яки) тҿзүченең агымдагы эшчҽнлеген
гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле займ килешүлҽре һҽм кредит килешүлҽре, шулай ук
аларның үзгҽрешлҽре, ҿстҽмҽлҽр, ҿзелүлҽре турында килешүлҽр.
17. Юридик затның соңгы хисап чорындагы бухгалтерлык хисаплылыгы
(бухгалтерлык балансы, керемнҽр һҽм чыгымнар турында хисап, капитал
үзгҽрешлҽре турында хисап, акча хҽрҽкҽте турында хисап, бухгалтерлык
балансына башка кушымталар).
18. Бухгалтерлык хисаплылыгының дҿреслеген раслый торган аудитор
бҽялҽмҽсе (тҿзүче тарафыннан эшкуарлык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруның
хисап чорлары ҿчен).
19. Соңгы хисап чорында ҿлешлҽп тҿзүнең һҽр объекты буенча
бухгалтерлык балансының статьяларын киңҽйтү.
20. Ҿлешле тҿзелеш объектының һҽм/яки объект тҿзелешенҽ бүлеп
бирелгҽн җир кишҽрлегенең залогка җҽлеп ителгҽн кредит (заем) акчалары
күлҽмен күрсҽтеп белешмҽ.
21. Дҽүлҽт экологик экспертиза нҽтиҗҽлҽре (мондый экспертиза үткҽрү
кирҽк булганда, федераль закон нигезендҽ).
22. Территорияне тҿзеклҽндерүнең планлаштырыла торган элементлары
һҽм объект проектын башкарган оешма турында белешмҽ.
23. Тҿзүче шҽхси башкарма органы функциялҽрен башкаручы затның һҽм
тҿзүченең баш бухгалтеры яки башка вазифаи затның шҽхси мҽгълүматларын
эшкҽртүгҽ ризалык, аның белҽн тҿзүченең бухгалтерлык исҽбен алып бару
буенча хезмҽт күрсҽтү турында килешү тҿзелгҽн зат.
24. Тҿзүче шҽхесенең һҽм тҿзүченең баш бухгалтерының яисҽ башка
вазифаи затның, яисҽ тҿзүченең бухгалтерлык исҽбен алып бару йҿклҽнгҽн
шҽхес таныклыкларының күчермҽлҽре.
25. Икътисад ҿлкҽсендҽге җинаятьлҽр ҿчен җитҽкче һҽм баш хисапчының
(мондый хҿкем ителгҽн затлардан тыш) хҿкем ителгҽнлеге/булмавы турында
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белешмҽ, шулай ук күрсҽтелгҽн затларга карата билгеле вазифаларны билҽү
хокукыннан мҽхрүм итү яки тҿзелеш ҿлкҽсендҽ билгеле бер эшчҽнлек белҽн
шҿгыльлҽнү хокукыннан мҽхрүм итү рҽвешендҽ җҽза кулланылмавы турында
белешмҽ.
26. Тҿзүченең Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына
салымнар,

җыемнар,

мҽҗбүри

башка

түлҽүлҽр

буенча

недоимкасы

булмау/булуы турында белешмҽ.
Документлар, ҽлеге исемлек буенча җитҽкче имзалаган һҽр документның
исемен һҽм (яки) тапшырылмавын күрсҽтеп, тасвирлама белҽн тапшырыла.
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Кушымта № 3
Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитеты
тарафыннан тҿзүчегҽ йорт салучының һҽм проект
декларациясенең

Федераль

законның
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статьясындагы 2 ҿлешендҽ, 20 һҽм 21 статьяларында
билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүе турында бҽялҽмҽ
бирү

буенча

дҽүлҽт

хезмҽте

күрсҽтүнең

административ регламентына
30.12.2004 №214-ФЗ
Дәүләт хезмәте күрсәтү буенча гамәлләр эзлеклелеге блок-схемасы
Мҿрҽҗҽгать итүче гариза бирҽ һҽм
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында
күрсҽтелгҽн документларны
тапшыра (1 объектка 1 гариза кабул
итү вакыты - 1 сҽгать)

Гариза һҽм
документлар

Гаризалар кабул итүне алып баручы бүлек
белгече ҽлеге регламентның 2.5 пунктына туры
килү документларын тикшерҽ, ҽлеге
регламентның 2.8 пунктында каралган
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽр булуын тикшерҽ.
Гаризаларны кабул итүче
бүлек белгече, гаризаны
бүлектҽ (бер сҽгать
дҽвамында) терки.
Башкарма комитетта керүче
корреспонденцияне теркҽүне гамҽлгҽ
ашыручы бүлек белгече гаризаны терки
(ҿч эш кҿне дҽвамында)
Бүлек җитҽкчесе гаризаны карый,
башкаручыны билгели һҽм гаризаны
бүлеккҽ җибҽрҽ (бер эш кҿне
дҽвамында)

Теркҽлгҽн гариза

Теркҽлгҽн
гариза
Гариза бүлегенҽ
җибҽрелде

Бүлек белгече электрон рҽвештҽ ведомствоара
электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
запрослар җибҽрҽ (биш эш кҿне дҽвамында)

Белешмҽлҽр
тапшыру турында
сорашып белешүлҽр
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Мҽгълүмат белҽн
тҽэмин итүчелҽр
белгечлҽре
Ҽйе
сорауларны эшкҽртҽ

Мҽгълү
матлар
бар
Документлар
яисҽ
белешмҽлҽр

Ю
к
Мҽгълүмат белҽн
Мҽгълүмат белҽн
тҽэмин итүче
тҽэмин итүче
белгечлҽр
белгечлҽр баш тарту
белешмҽлҽр
турында
тапшыра (биш эш
хҽбҽрнамҽлҽр
кҿне дҽвамында)
ҽзерлилҽр (биш эш
кҿне
дҽвамында)
Бүлек белгече хезмҽт күрсҽтүдҽн
баш
тарту
ҿчен нигезлҽрнең барлыгын тикшерҽ (бер
эш кҿне дҽвамында)
Бүлек белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ карата (бер
эш кҿне дҽвамында) һҽркем файдалана
алырлык сайтлардан электрон рҽвештҽ
мҽгълүмат ала
Юк

Баш тарту
турында
хҽбҽрнамҽ

Баш тарту ҿчен
нигез
Бар

Бүлек белгече алынган
мҽгълүматларны анализлый
һҽм тикшерҽ һҽм проект
ҽзерли
Бҽялҽмҽ проекты
һҽм документлар
Бүлек башлыгы бҽялҽмҽ
проектын имзалый яки
баш тарту ҿчен
сҽбҽплҽрне ачыклаганда
проектны бүлеккҽ кире
кайтара

Баш тарту
проекты

Бүлек башлыгы баш
тарту турында хатка
кул куя

Бүлек белгече
дҽүлҽт хезмҽте
күрсҽтүдҽн баш
тарту турында хат
ҽзерли
Бүлек башлыгы
баш тарту
турында хатка
кул куя
Хезмҽт
күрсҽтүдҽн
баш тарту

Кул куелган бҽялҽмҽ

Гариза бирүчегҽ бҽялҽмҽ
яки бҽялҽмҽ бирүдҽн баш
тарту турында хат бирү
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Кушымта № 4
Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитеты
тарафыннан тҿзүчегҽ йорт салучының һҽм проект
декларациясенең

Федераль

законның
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статьясындагы 2 ҿлешендҽ, 20 һҽм 21 статьяларында
билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүе турында бҽялҽмҽ
бирү

буенча

дҽүлҽт

хезмҽте

күрсҽтүнең

административ регламентына
30.12.2004 №214-ФЗ
(Форма)
Кемгҽ: ______________________
Кемнҽн: ________________________
Гариза төзәтү турында техник хаталар
Дҽүлҽт хезмҽте күрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
____________________________________________________________________
(хезмҽт исеме)

Язылган:_______________________________________________________
Дҿрес мҽгълүмат: ___________________________________________
_______________________________________________________________
Рҿхсҽт ителгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм дҽүлҽт хезмҽте нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
Техник хатаны тҿзҽтү турында гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, мондый карарны җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документны адреска җибҽрү юлы белҽн
e-mail:____________________;
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кҽгазьдҽ

расланган

күчермҽ рҽвешендҽ почта аша почта җибҽрелгҽн

адрес буенча: ___________________________________________.
Үз ризалыгымны, шулай ук шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ (җыю,
системалаштыру, туплау, саклау, яңарту, үзгҽртү), куллану, тарату (шул исҽптҽн
тапшыру), персональ мҽгълүматларны зарарсызлау, блоклау, юк итү, шулай ук дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү кысаларында персональ мҽгълүматларны эшкҽртү ҿчен кирҽкле башка
гамҽллҽр), шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, алар нигезендҽ дҽүлҽт хезмҽтен
күрсҽтүче орган тарафыннан карарлар кабул итүне дҽ кертеп, карарлар кабул итүне
раслыйм.
Минем шҽхесемҽ караган һҽм мин тҽкъдим иткҽн, шулай ук миңа түбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълүматларның дҿрес булуын чын-чынлап раслыйм. Гаризага кушып
бирелгҽн документлар (документларның күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары
белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ; гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ
һҽм дҿрес белешмҽлҽр була.
_____________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)

(Ф.И.Атасының исеме.)

