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Дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларына
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан кертелә
торган үзгәрешләр
1. Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары
регистрыннан өземтә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Татарстан
Республикасы Юстиция министрлыгының 2016 елның 22 мартындагы 01-02/108
номерлы боерыгы белән расланган (2017 елның 2 июнендәге 01-02/48 номерлы, 2018
елның 5 июнендәге 50од номерлы, 2018 елның 21 сентябрендәге 105од номерлы,
2019 елның 13 сентябрендәге 120од номерлы, 2019 елның 18 ноябрендәге 154од
номерлы, 2020 елның 5 августындагы 75од номерлы, 2020 елның 2 октябрендәге
103од номерлы боерыклар белән кертелгән үзгәрешләр белән) административ
регламентында:
2 бүлекнең 2.14 пунктында:
«Стандартка таләпләр эчтәлеге» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Дәүләт хезмәтен күрсәтү Министрлыкның янгынга каршы система һәм янгын
сүндерү системасы, документларны рәсмиләштерү өчен кирәкле мебель, мәгълүмат
стендлары белән җиһазландырылган бинасында һәм бүлмәләрендә башкарыла.
Дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында визуаль, текст һәм мультимедиа
мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның
чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла.
Инвалидларга, шул исәптән кресло-коляскадан һәм озатып йөрүче этләрдән
файдаланучыларга бинадан, бүлмәләрдән һәм хезмәт күрсәтүләрдән файдалану
мөмкинлеген тәэмин итү буенча чаралар гамәлгә ашырыла, түбәндәгеләрне дә
исәпкә алып:
бинага һәм бүлмәләргә тоткарлыксыз керү, шулай ук аларда күрсәтелә торган
хезмәтләрне тоткарлыксыз алу өчен шартлар;
Министрлык территориясе буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү, Министрлык
бинасына һәм бүлмәләренә керү һәм чыгу, транспорт чарасына утыру һәм аннан
төшү мөмкинлеге, шул исәптән кресло-коляскада;
күрү һәм мөстәкыйль хәрәкәт итү функцияләре бозылган инвалидларны
озатып йөрү һәм аларга бинада һәм бүлмәләрдә ярдәм күрсәтү;
инвалидларның тормыш эшчәнлеге чикләүләрен исәпкә алып, инвалидларның
биналарга, бүлмәләргә һәм хезмәт күрсәтүләргә тоткарлыксыз керүе өчен кирәкле
җиһазларны һәм мәгълүматны тиешенчә урнаштыру;

инвалидлар өчен кирәкле тавыш һәм күрү мәгълүматын, шулай ук язуларны,
билгеләрне һәм башка текст һәм график мәгълүматны Брайль рельеф-нокталы
шрифты белән башкарылган билгеләр белән кабатлау, сурдотәрҗемәче һәм
тифлосурдотәрҗемәчегә рөхсәт бирү;
Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының «Озатып
йөрүче этләрне махсус укытуны раслый торган документ формасын һәм аны бирү
тәртибен раслау турында» 2015 елның 22 июнендәге 386н номерлы боерыгы белән
расланган формада һәм тәртиптә бирелә торган документ нигезендә аның махсус
өйрәтелгән булуы расланган документ булган очракта озатып йөрүче этләрне бинага
һәм бүлмәләргә кертү;
хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләр тарафыннан инвалидларга аларга хезмәт
күрсәтүләрне башка затлар белән бертигез тәртиптә алуга комачаулаучы киртәләрне
бетерүдә ярдәм күрсәтү;
«Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгели торган норматив хокукый акт»
графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның
24 ноябрендәге 181-ФЗ номерлы Федераль закон;
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы
дәүләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау һәм Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү
турында» 2010 елның 2 ноябрендәге 880 номерлы карары.
2. Юридик затлар исемнәрендә Татарстан Республикасының рәсми
атамаларын файдалануга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Татарстан
Республикасы Юстиция министрлыгының 2016 елның 8 декабрендәге 01-02/306
номерлы боерыгы белән расланган административ регламентында (2017 елның 2
июнендәге 01-02/48 номерлы, 2018 елның 5 июнендәге 50 од номерлы, 2018 елның
21 сентябрендәге 105од номерлы, 2019 елның 13 сентябрендәге 120од номерлы,
2019 елның 11 ноябрендәге 149од номерлы, 2020 елның5 августындагы 75од
номерлы, 2020 елның 2 октябрендәге 103од номерлы боерыклар белән кертелгән
үзгәрешләр белән):
2 бүлекнең 2.14 пунктында:
«Стандартка таләпләр эчтәлеге» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Дәүләт хезмәтен күрсәтү Министрлыкның янгынга каршы система һәм янгын
сүндерү системасы, документларны рәсмиләштерү өчен кирәкле мебель, мәгълүмат
стендлары белән җиһазландырылган бинасында һәм бүлмәләрендә башкарыла.
Дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында визуаль, текст һәм мультимедиа
мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның
чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла.
Инвалидларга, шул исәптән кресло-коляскадан һәм озатып йөрүче этләрдән
файдаланучыларга бинадан, бүлмәләрдән һәм хезмәт күрсәтүләрдән файдалану
мөмкинлеген тәэмин итү буенча чаралар гамәлгә ашырыла, түбәндәгеләрне дә
исәпкә алып:
бинага һәм бүлмәләргә тоткарлыксыз керү, шулай ук аларда күрсәтелә торган
хезмәтләрне тоткарлыксыз алу өчен шартлар;

Министрлык территориясе буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү, Министрлык
бинасына һәм бүлмәләренә керү һәм чыгу, транспорт чарасына утыру һәм аннан
төшү мөмкинлеге, шул исәптән кресло-коляскада;
күрү һәм мөстәкыйль хәрәкәт итү функцияләре бозылган инвалидларны
озатып йөрү һәм аларга бинада һәм бүлмәләрдә ярдәм күрсәтү;
инвалидларның тормыш эшчәнлеге чикләүләрен исәпкә алып, инвалидларның
биналарга, бүлмәләргә һәм хезмәт күрсәтүләргә тоткарлыксыз керүе өчен кирәкле
җиһазларны һәм мәгълүматны тиешенчә урнаштыру;
инвалидлар өчен кирәкле тавыш һәм күрү мәгълүматын, шулай ук язуларны,
билгеләрне һәм башка текст һәм график мәгълүматны Брайль рельеф-нокталы
шрифты белән башкарылган билгеләр белән кабатлау, сурдотәрҗемәче һәм
тифлосурдотәрҗемәчегә рөхсәт бирү;
Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының «Озатып
йөрүче этләрне махсус укытуны раслый торган документ формасын һәм аны бирү
тәртибен раслау турында» 2015 елның 22 июнендәге 386н номерлы боерыгы белән
расланган формада һәм тәртиптә бирелә торган документ нигезендә аның махсус
өйрәтелгән булуы расланган документ булган очракта озатып йөрүче этләрне бинага
һәм бүлмәләргә кертү;
хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләр тарафыннан инвалидларга аларга хезмәт
күрсәтүләрне башка затлар белән бертигез тәртиптә алуга комачаулаучы киртәләрне
бетерүдә ярдәм күрсәтү;
«Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгели торган норматив хокукый акт»
графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның
24 ноябрендәге 181-ФЗ номерлы Федераль закон;
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы
дәүләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау һәм Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү
турында» 2010 елның 2 ноябрендәге 880 номерлы карары.
3. Татарстан Республикасының берничә муниципаль районы, шәһәр округлары
территориясендә халык каршында чаралар үткәрүне килештерү буенча дәүләт
хезмәте күрсәтүнең Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2017
елның 18 октябрендәге 01-02/125 номерлы карары белән расланган (2018 елның 5
июнендәге 50од номерлы, 2018 елның 21 сентябрендәге 105од номерлы, 2019 елның
13 сентябрендәге 120од номерлы, 2019 елның 11 декабрендәге 162од номерлы, 2020
елның 5 августындагы 75од номерлы, 2020 елның 2 октябрендәге 103од номерлы
боерыклар белән кертелгән үзгәрешләр белән) административ регламентында:
2 бүлекнең 2.14 пунктында:
«Стандартка таләпләр эчтәлеге» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Дәүләт хезмәтен күрсәтү Министрлыкның янгынга каршы система һәм янгын
сүндерү системасы, документларны рәсмиләштерү өчен кирәкле мебель, мәгълүмат
стендлары белән җиһазландырылган бинасында һәм бүлмәләрендә башкарыла.

Дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында визуаль, текст һәм мультимедиа
мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның
чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла.
Инвалидларга, шул исәптән кресло-коляскадан һәм озатып йөрүче этләрдән
файдаланучыларга бинадан, бүлмәләрдән һәм хезмәт күрсәтүләрдән файдалану
мөмкинлеген тәэмин итү буенча чаралар гамәлгә ашырыла, түбәндәгеләрне дә
исәпкә алып:
бинага һәм бүлмәләргә тоткарлыксыз керү, шулай ук аларда күрсәтелә торган
хезмәтләрне тоткарлыксыз алу өчен шартлар;
Министрлык территориясе буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү, Министрлык
бинасына һәм бүлмәләренә керү һәм чыгу, транспорт чарасына утыру һәм аннан
төшү мөмкинлеге, шул исәптән кресло-коляскада;
күрү һәм мөстәкыйль хәрәкәт итү функцияләре бозылган инвалидларны
озатып йөрү һәм аларга бинада һәм бүлмәләрдә ярдәм күрсәтү;
инвалидларның тормыш эшчәнлеге чикләүләрен исәпкә алып, инвалидларның
биналарга, бүлмәләргә һәм хезмәт күрсәтүләргә тоткарлыксыз керүе өчен кирәкле
җиһазларны һәм мәгълүматны тиешенчә урнаштыру;
инвалидлар өчен кирәкле тавыш һәм күрү мәгълүматын, шулай ук язуларны,
билгеләрне һәм башка текст һәм график мәгълүматны Брайль рельеф-нокталы
шрифты белән башкарылган билгеләр белән кабатлау, сурдотәрҗемәче һәм
тифлосурдотәрҗемәчегә рөхсәт бирү;
Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының «Озатып
йөрүче этләрне махсус укытуны раслый торган документ формасын һәм аны бирү
тәртибен раслау турында» 2015 елның 22 июнендәге 386н номерлы боерыгы белән
расланган формада һәм тәртиптә бирелә торган документ нигезендә аның махсус
өйрәтелгән булуы расланган документ булган очракта озатып йөрүче этләрне бинага
һәм бүлмәләргә кертү;
хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләр тарафыннан инвалидларга аларга хезмәт
күрсәтүләрне башка затлар белән бертигез тәртиптә алуга комачаулаучы киртәләрне
бетерүдә ярдәм күрсәтү».
4. Социаль ориентлашкан коммерцияле булмаган оешмалар күрсәтә торган
иҗтимагый файдалы хезмәтләр сыйфатының билгеләнгән критерийларга туры килүе
турында бәяләмәләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Татарстан
Республикасы Юстиция министрлыгының 2018 елның 26 октябрендәге 137од
номерлы административ регламентында (2019 елның 13 сентябрендәге 120од
номерлы, 2019 елның 9 декабрендәге 161од номерлы, 2020 елның 5 августындагы
75од номерлы, 2020 елның 2 октябрендәге 103од номерлы боерыклар белән
кертелгән үзгәрешләр белән):
2 бүлекнең 2.14 пунктында:
«Стандартка таләпләр эчтәлеге» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Дәүләт хезмәтен күрсәтү Министрлыкның янгынга каршы система һәм янгын
сүндерү системасы, документларны рәсмиләштерү өчен кирәкле мебель, мәгълүмат
стендлары белән җиһазландырылган бинасында һәм бүлмәләрендә башкарыла.

Дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында визуаль, текст һәм мультимедиа
мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның
чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла.
Инвалидларга, шул исәптән кресло-коляскадан һәм озатып йөрүче этләрдән
файдаланучыларга бинадан, бүлмәләрдән һәм хезмәт күрсәтүләрдән файдалану
мөмкинлеген тәэмин итү буенча чаралар гамәлгә ашырыла, түбәндәгеләрне дә
исәпкә алып:
бинага һәм бүлмәләргә тоткарлыксыз керү, шулай ук аларда күрсәтелә торган
хезмәтләрне тоткарлыксыз алу өчен шартлар;
Министрлык территориясе буенча мөстәкыйль хәрәкәт итү, Министрлык
бинасына һәм бүлмәләренә керү һәм чыгу, транспорт чарасына утыру һәм аннан
төшү мөмкинлеге, шул исәптән кресло-коляскада;
күрү һәм мөстәкыйль хәрәкәт итү функцияләре бозылган инвалидларны
озатып йөрү һәм аларга бинада һәм бүлмәләрдә ярдәм күрсәтү;
инвалидларның тормыш эшчәнлеге чикләүләрен исәпкә алып, инвалидларның
биналарга, бүлмәләргә һәм хезмәт күрсәтүләргә тоткарлыксыз керүе өчен кирәкле
җиһазларны һәм мәгълүматны тиешенчә урнаштыру;
инвалидлар өчен кирәкле тавыш һәм күрү мәгълүматын, шулай ук язуларны,
билгеләрне һәм башка текст һәм график мәгълүматны Брайль рельеф-нокталы
шрифты белән башкарылган билгеләр белән кабатлау, сурдотәрҗемәче һәм
тифлосурдотәрҗемәчегә рөхсәт бирү;
Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының «Озатып
йөрүче этләрне махсус укытуны раслый торган документ формасын һәм аны бирү
тәртибен раслау турында» 2015 елның 22 июнендәге 386н номерлы боерыгы белән
расланган формада һәм тәртиптә бирелә торган документ нигезендә аның махсус
өйрәтелгән булуы расланган документ булган очракта озатып йөрүче этләрне бинага
һәм бүлмәләргә кертү;
хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләр тарафыннан инвалидларга аларга хезмәт
күрсәтүләрне башка затлар белән бертигез тәртиптә алуга комачаулаучы киртәләрне
бетерүдә ярдәм күрсәтү».

