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Югары
Ослан
муниципаль
районы
территориясендҽ
урнашкан
мҽйданнарга
авиация эшлҽре, парашют сикерүлҽре, һава
судноларының
демонстрацион
очышлары,
пилотсыз һава судноларының (максималь
очыш массасы 0,25 кг ким булган пилотсыз
һава судноларының очышларыннан тыш),
бҽйле аэростатларның күтҽрелүе, Югары
Ослан
муниципаль
районы
чиклҽрендҽ
урнашкан мҽйданнарга утырту (очып китү)
буенча рөхсҽтлҽр бирү буенча муниципаль
хезмҽт күрсҽтүнең Административ регламентын
раслау турында
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010нчы
елның 27нче июленнҽн 210-ФЗ Федераль закон һҽм Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең
«Россия Федерациясенең Һава киңлеген файдалануның Федераль кагыйдҽлҽренҽ
үзгҽрешлҽр кертү турында» 2020нче елның 3нче февраленнҽн 74нче номерлы карары
нигезендҽ Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма
комитеты КАРАР БИРҼ:
1. Югары Ослан муниципаль районы территориясе өстеннҽн очып китү (массасы
0,25 кг ким булган пилотсыз һава суднолары очышларыннан тыш), Югары Ослан
муниципаль районы чиклҽрендҽ урнашкан мҽйданнарга аэронавигация мҽгълүматы
документларында яңа редакциядҽ басылмаган мҽйданчыкларга авиация эшлҽре,
парашют сикерүлҽре, һава судноларының демонстрацион очышлары (Югары Ослан
муниципаль районы территориясе өстеннҽн бҽйле аэростатлар күтҽрү (очу) буенча
рөхсҽтлҽр бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең Административ регламентын
расларга (1нче кушымта);
2. «Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының «Авиация эшлҽрен
башкаруга, парашют сикерү, һава судноларының демонстрацион очышларына,
пилотсыз очу аппаратларының очышларына рөхсҽт бирү, җирлек территориясе
өстендҽ бҽйлелек аэростатларын күтҽрү» муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
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Административ регламентын раслау турында» 2009нчы елның 26нчы августыннан
819нчы номерлы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты карарына
үзгҽрешлҽр кертү турында» Югары Ослан Башкарма комитетының 2019нчы елның
26нчы августындагы 819нчы номерлы карары үз көчен югалткан дип санарга.
3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Югары Ослан муниципаль районы
Башкарма комитеты җитҽкчесенең төзелеш, торак-коммуналь хуҗалык, элемтҽ һҽм
энергетика буенча беренче урынбасарына йөклҽргҽ;
4. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми
порталында һҽм Югары Ослан муниципаль районы сайтында «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽ урнаштырырга.

Башкарма комитет җитҽкчесе

Ҽзерлҽде һҽм бастырды:
Московкин А. А.
2 нөсхҽдҽ

И. И. Шакиров
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Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районы
Башкарма комитетының
2020нче елның 24нче ноябреннҽн
1151нче номерлы карарына
1нче кушымта
Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ урнашкан мҽйданнарга
авиация эшлҽре, парашют сикерүлҽре, һава судноларының демонстрацион
очышлары, пилотсыз һава судноларының (максималь очыш массасы 0,25 кг ким
булган пилотсыз һава судноларының очышларыннан тыш), бҽйле аэростатларның
күтҽрелүе, Югары Ослан муниципаль районы чиклҽрендҽ урнашкан мҽйданнарга
утырту (очып китү) буенча рөхсҽтлҽр бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
Административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга
таба – Регламент) авиация эшлҽре, парашют сикерүлҽре, һава судноларының
демонстрацион очышлары, пилотсыз һава судноларының (0,25 кг.нан кимрҽк очыш
массасы булган пилотсыз һава судноларының очышларыннан тыш), Югары Ослан
муниципаль районы территориясе өстеннҽн бҽйле аэростатлар күтҽрү, Югары
Ослан муниципаль районы чиклҽрендҽ урнашкан мҽйданнарга утырту (очып китү)
буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик яки юридик затлар (алга таба мөрҽҗҽгать итүче) (дҽүлҽт хакимияте органнарыннан тыш), билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
һава киңлеген (һава киңлегеннҽн файдаланучылар) файдалану буенча эшчҽнлекне
гамҽлгҽ ашыру хокукына ия.
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль
районы Башкарма комитеты (алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан
күрсҽтелҽ.
Муниципаль хезмҽтне башкаручы - Башкарма комитетның төзелеш, ТКХ,
элемтҽ һҽм энергетика бүлеге (алга таба-Бүлек).
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Югары Ослан авылы, Чехов
урамы, 18нче йорт
Бүлекнең урнашу урыны: Югары Ослан авылы, Чехов урмы, 18нче йорт
Эш графигы:
дүшҽмбе-җомга: 8.00дҽн-16.15кҽ кадҽр;
шимбҽ, якшҽмбе: ял көннҽре.
Ял һҽм ашау өчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн
билгелҽнҽ.
Белешмҽ өчен телефон: 8(84379) 22343.
Узу шҽхесне раслаучы документлар буенча.
1.3.2. «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге (алга таба –
«Интернет» челтҽре) муниципаль район Рҽсми сайты адресы: (http:/ www. verhniyuslon.tatar.ru).
1.3.3. Муниципаль хезмҽт, шулай ук Бүлекнең урнашу урыны һҽм эш графигы
турында мҽгълүмат алынырга мөмкин:
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1) Башкарма комитет биналарында урнашкан муниципаль хезмҽт турында
визуаль һҽм текстлы мҽгълүматны үз эченҽ алган мҽгълүмат стендлары аша
мөрҽҗҽгать итүчелҽр белҽн эшлҽү өчен;
2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http:// www.
verhniy-uslon.tatar.ru).;
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында
(http://uslugi к tatar.ru/(алга таба- Региональ портал );
4) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) Бердҽм порталында
(http:// www.gosuslugi.ru/ ( алга таба-Бердҽм портал);
5) Башкарма комитетта (Бүлектҽ):
телдҽн мөрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мөрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат
муниципаль районның рҽсми сайтында бүлек белгече тарафыннан һҽм Башкарма
комитет биналарында, гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү өчен, мҽгълүмати
стендларда урнаштырыла.
«Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге
муниципаль
районның рҽсми сайтында һҽм мҽгълүмат стендларында урнаштырылган Татарстан
Республикасы Дҽүлҽт теллҽрендҽге мҽгълүмат ҽлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3,
2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктлардагы (пунктчалардагы) муниципаль хезмҽт турында
мҽгълүматны үз эченҽ ала.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла:
- Россия Федерациясенең Һава кодексы 19.03.1997 ел, №60-ФЗ (РФ законнары
җыелышы, 24.03.1997, №12, 1383 ст.) (алга таба-Һава кодексы);
- «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында» 06.10.2003 ел, №131-ФЗ Федераль закон (РФ законнары җыелышы,
06.10.2003, №40, ст. 3822) (алга таба-131-ФЗ номерлы Федераль закон);
- 2010нчы елның 27нче июлендҽге 210-ФЗ номерлы «Дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында»гы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ
номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе Законнар җыелмасы, 02.08.2010,
№31, 4179 статья);
- Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең 2010нчы елның 11нче мартындагы «Россия
Федерациясе һава киңлегеннҽн файдалануның федераль кагыйдҽлҽрен раслау
турында» 138нче номерлы карары (Россия Федерациясе законнары җыентыгы
05.04.2010, № 14, 1649 ст.) (алга таба Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең 138
номерлы карары);
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре белҽн
федераль башкарма хакимият органнары, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары
органнары, Россия Федерациясе субъектлары дҽүлҽт хакимияте органнары, җирле
үзидарҽ органнары арасында үзара хезмҽттҽшлек турында» 27.09.2011 ел, №797 РФ
Хөкүмҽте карары (алга таба – №797 карар) (РФ законнары җыелышы, 03.10.2011, №
40, ст. 5559);
«Россия Федерациясенең Һава киңлеген планлаштыру һҽм файдалану
«федераль авиация кагыйдҽлҽрен раслау турында» Россия Федерациясе Транспорт
министрлыгының 16.01.2012 №6 боерыгы (Россия газетасы, № 73, 04.04.2012) (алга
таба-РФ Транспорт министрлыгының №6 боерыгы);
- Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының Хокукый мҽгълүматның
рҽсми интернет-порталы «Тыелган зоналарны билгелҽү турында» 2018нче елның
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17нче декабрендҽге 451нче номерлы боерыгы белҽн (алга таба-РФ Транспорт
министрлыгының №451 боерыгы);
Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең «Россия Федерациясенең Һава киңлеген
файдалануның Федераль кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр кертү турында» 2020 елның 3
февралендҽге 74 номерлы карары;
Рөхсҽт бирү тҽртибен билгелҽүче муниципаль хокукый акт;
Югары Ослан муниципаль район Советының 2005нче елның 10нчы
декабрендҽге 18нче номерлы карары белҽн кабул ителгҽн Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районы Уставы (алга таба-Устав);
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты турында 2005нче
елның 30нчы декабрендҽге 4-30нчы номерлы Югары Ослан муниципаль районы
Советы карары белҽн расланган Нигезлҽмҽ (алга таба – БК турында Нигезлҽмҽ);
Башкарма комитет җитҽкчесенең 2006нчы елның 31нче августындагы 321нче
номерлы боерыгы белҽн расланган бүлек турында Нигезлҽмҽ (алга таба-бүлек
турында Нигезлҽмҽ);
Башкарма комитет җитҽкчесенең 2006нчы елның 31нче августындагы 321нче
номерлы карары белҽн расланган Башкарма комитетның эчке хезмҽт тҽртибе
Кагыйдҽлҽре (алга таба – Кагыйдҽлҽр).
1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
а) авиация эшлҽре – граждан һава суднолары очышларын кулланып
башкарыла торган эшлҽр. Бүленҽ:
- авиация-химия эшлҽре;
- һава төшерү;
- урман авиациясе эшлҽре;
- төзү-монтаж һҽм төяү-бушату эшлҽре;
- медицина ярдҽме күрсҽтү максаты белҽн эшлҽү.
б) аэростат – күтҽрелү көче аэростатик яки бер үк вакытта аэростатик һҽм
аэродинамик принципларга нигезлҽнгҽн очу аппараты;
в) бортта пилотсыз очыш ясаучы (экипаж) һҽм очышта автомат рҽвештҽ
идарҽ итүче оператор, идарҽ итү пунктыннан идарҽ итүче пилотсыз очу аппараты очу аппараты, аларның линиялҽре арасында ераклык яисҽ почмаклы урынга күчү
юлы белҽн идарҽ итү пункты аша идарҽ итҽ торган очу аппараты;
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча күпфункцияле үзҽкнең
читтҽн торып эш урыны- «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча
күпфункцияле үзҽклҽр эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында» 2012
елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмҽте карары белҽн
расланган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре
эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районы авыл җирлеклҽрендҽ оештырылган дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча күпфункцияле үзҽкнең территориаль
аерымланган структур бүлекчҽсе (офис) ;
техник хата - муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн
һҽм документка (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсенҽ) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр кертелҽ торган документлардагы белешмҽлҽрнең туры килмҽвенҽ
китергҽн хата (хата, хҽреф хатасы, грамматик яисҽ арифметик хата яки мондый
хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба –
гариза) дигҽндҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү 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).

2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандарты
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
стандартына карата талҽп
атамасы
2.1. Муниципаль хезмҽт
атамасы

2.2. Турыдан-туры муниципаль
хезмҽт күрсҽтүче җирле үзидарҽ
башкарма-боеру органы
атамасы
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽсенең тасвирламасы

Стандартка карата талҽплҽр эчтҽлеге

Хезмҽтне яки талҽпне билгели
торган
норматив акт
2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ
номерлы
Федераль закон,
РФ Хөкүмҽтенең 2010 елның 11
мартындагы
138 номерлы
карары

Авиация
эшлҽрен,
парашют
сикерүлҽрен,
һава
судноларының демонстрацион очышларын, пилотсыз һава
судноларының очышларын (максималь очып китү массасы 0,25
кг дан ким булган пилотсыз һава судноларының очышларыннан
тыш), Югары Ослан муниципаль районы территориясе өстеннҽн
бҽйле аэростатларның күтҽрелүен, Югары Ослан муниципаль
районы чиклҽрендҽ урнашкан мҽйданнарга утыртуны (очып
чыгу) рөхсҽтлҽр бирү (алар турында мҽгълүмат аэронавигация
мҽгълүматы документларында басылып чыкмаган).
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы БК турында нигезлҽмҽ
Башкарма комитетының төзелеш, торак-коммуналь хуҗалык,
элемтҽ һҽм энергетика бүлеге
1) авиация эшлҽрен, парашют сикерүлҽрен, һава судноларының
демонстрацион очышларын, пилотсыз һава судноларының
очышларын (максималь очып китү массасы 0,25 кг ким булган
пилотсыз һава судноларының очышларыннан тыш), Югары
Ослан муниципаль районы территориясе өстеннҽн бҽйле
аэростатларның күтҽрелүен, Югары Ослан муниципаль районы
чиклҽрендҽ урнашкан мҽйданчыкларга утыртуны (очу),
аэронавигация
мҽгълүматы
документларында
басылып
чыкмаган мҽйданчыкларга рөхсҽтнамҽ (3 нче кушымта););
2) авиация эшлҽрен, парашют сикерүлҽрен, һава судноларының
демонстрацион очышларын, пилотсыз һава судноларының
очышларын (максималь очыш массасы 0,25 кг ким булган
пилотсыз һава судноларының очышларыннан тыш), Югары
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2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
срогы, шул исҽптҽн муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
оешмаларга мөрҽҗҽгать итү
зарурлыгын исҽпкҽ алып,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне
туктатып тору мөмкинлеге
Россия Федерациясе
законнарында каралган очракта,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽсе булып торучы
документларны бирү (җибҽрү)
срогы, муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне туктатып тору срогы

2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
өчен законнар яисҽ башка
норматив хокукый актлар

Ослан муниципаль районы территориясе өстеннҽн бҽйле
аэростатлар күтҽрү, Югары Ослан муниципаль районы
чиклҽрендҽ урнашкан мҽйданнарга утырту (очып китү)
рөхсҽтеннҽн баш тарту турында белдерү (4 нче кушымта).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты , гариза бирү көнен дҽ
кертеп, 10 көн тҽшкил итҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору
каралмаган.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булып торучы документ
мөрҽҗҽгать итүче мөрҽҗҽгате көнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документ гаризада
күрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып (почта аша яки электрон
адреска) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерү һҽм
теркҽү көнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.

1) Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза:
Һава кодексы
ҽлеге
Регламентка
2нче
кушымта
нигезендҽ
рҽсмилҽштерелгҽн кҽгазьдҽ документ рҽвешендҽ, дҽүлҽт
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нигезендҽ кирҽкле
документларның, шулай ук
мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан
тапшырылырга тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү
өчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри
булган хезмҽт күрсҽтүлҽрнең
тулы исемлеге, аларны
мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан
алу ысуллары, шул исҽптҽн
электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе

(теркҽү) тану билгесенең тибын, завод номерын (булганда) һҽм
һава судносының кемнеке булуын, авиация эшчҽнлеген
башкару чорын һҽм урынын күрсҽтеп, документ рҽвешендҽ;
- Региональ портал аша мөрҽҗҽгать иткҽндҽ «Электрон имза
турында» 2011нче елның 6нчы апрелендҽге 63-ФЗ номерлы
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон
формада;
2) устав, ҽгҽр мөрҽҗҽгать итүче булып юридик зат тора;
3) гариза бирүченең шҽхесен таныклаучы документ;
4) мөрҽҗҽгать итүче вҽкиленең шҽхесен таныклаучы документмөрҽҗҽгать итүче вҽкиленең ҽлеге Регламентның 1.2.2
пунктчасында күрсҽтелгҽн мөрҽҗҽгать иткҽн очракта;
5) мөрҽҗҽгать итүче вҽкиле вҽкалҽтлҽрен раслый торган
документ - мөрҽҗҽгать итүче вҽкиленең ҽлеге Регламентның
1.2.2 пунктчасында күрсҽтелгҽн мөрҽҗҽгать иткҽн очракта;
6) үтҽү тҽртибе проекты (эшчҽнлек төре буенча):
авиация эшлҽрен башкару яисҽ очышлар башкару буенча
җитҽкчелек бүлеге, үз эченҽ авиация эшлҽренең билгелҽнгҽн
төрлҽрен башкару үзенчҽлеклҽрен ала;
- һава судносы күтҽрелешлҽренең вакыты, урыны, биеклеге һҽм
саны күрсҽтелгҽн парашютчыларны десантлау ;
- бҽйле аэростатларның күтҽрелеш вакыты, урыны, биеклеге
күрсҽтелгҽн;
һава судноларының демонстрацион очышларын җитештерү
вакытында очу программасы;
- вакыт, урын, биеклек күрсҽтеп, пилотсыз һава суднолары
(максималь очыш массасы 0,25 килограммнан ким булган
пилотсыз һава суднолары очышларыннан тыш) ;
Югары Ослан муниципаль районы чиклҽрендҽ урнашкан
мҽйданнарга һава судноларын утырту (очу) тҽртибе, алар
турында
белешмҽлҽр
аэронавигацион
мҽгълүмат
документларында басылып чыкмаган, күтҽрелеш (утырту)
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вакыты, урыны һҽм саны күрсҽтелгҽн);
7) игълан ителгҽн авиация эшлҽрен башкаруга өченче зат
белҽн килешү;
8)
авиация
персоналы
составына
керүче
һава
судноларының күрсҽтелгҽн төрлҽрен очу һҽм техник
эксплуатациялҽүгҽ
кертелгҽн
гражданнарның
шҽхесен
таныклаучы документлар күчермҽлҽре;
9) очарга яраклылык сертификаты (очышларга яраклылык
турында таныклыклар) һҽм һава судносын Россия Федерациясе
Граждан һава судларының дҽүлҽт реестрына кертү турында
таныклыклар) булу;
10) Россия Федерациясе Һава кодексының 133нче
статьясы нигезендҽ өченче затлар каршында һава судносы
җаваплылыгын мҽҗбүри иминлҽштерүне раслаучы документлар
күчермҽлҽре;
11)авиация эшлҽре башкарганда Россия Федерациясе
һава кодексының 135нче статьясы нигезендҽ эксплуатантның
җаваплылыгын
мҽҗбүри
иминлҽштерүне
раслаучы
документларның күчермҽлҽре.
Искҽрмҽ: ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн документлар,
мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан, үтҽлешкҽ планлаштырылган
авиация эшчҽнлеге төренҽ карап, расланган күчермҽлҽре
(гаризалардан тыш) рҽвешендҽ тапшырыла. Күрсҽтелгҽн
документларның
күчермҽлҽрендҽ
мөрҽҗҽгать
итүче
тарафыннан
һҽр
биттҽ
"верна
күчермҽсе"
тамгасы,
расшифровка белҽн имза, мөһер (юридик затлар, шҽхси
эшмҽкҽрлҽр өчен) бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт алу өчен гариза бланкын гариза бирүче
Башкарма комитетта шҽхси мөрҽҗҽгать иткҽндҽ алырга мөмкин.
Бланкның электрон формасы Башкарма комитетның рҽсми
сайтында урнаштырылган.
Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар гариза
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2.6. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
өчен норматив-хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле, дҽүлҽт
органнары, җирле үзидарҽ
органнары һҽм башка оешмалар
карамагында булган һҽм
мөрҽҗҽгать итүче тҽкъдим
итҽргҽ хокуклы документларның
тулы исемлеге, шулай ук
мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан
аларны алу ысуллары, шул
исҽптҽн электрон формада,
аларны тапшыру тҽртибе; ҽлеге
документларны үз карамагына
алган дҽүлҽт органы, җирле
үзидарҽ органы яки оешма

бирүче тарафыннан кҽгазь чыганакта түбҽндҽге ысулларның
берсен кулланып тапшырылырга (юлланырга) мөмкин:
шҽхсҽн (мөрҽҗҽгать итүче исеменнҽн ышанычнамҽ
нигезендҽ эш итүче зат тарафыннан);
почта аша.
Гариза һҽм документлар, шулай ук, көчҽйтелгҽн
квалифицияле электрон имза белҽн имзаланган электрон
документлар рҽвешендҽ, гариза бирүче тарафыннан Региональ
портал аша тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мөмкин.
Җҽмгыять үз исеме язылган мөһер, штамплар һҽм
бланклар, үз эмблемасы, шулай ук билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
теркҽлгҽн товар билгесе һҽм башка индивидуальлҽштерү
чаралары булырга хокуклы. Федераль закон белҽн җҽмгыятьнең
мөһердҽн файдалану бурычы каралырга мөмкин.
Матбугат булуы турында мҽгълүмат җҽмгыять уставында
булырга тиеш.
Ведомствоара бҽйлҽнеш кысаларында алына:
Һава
транспорты
(граждан
авиациясе),
Россия
Федерациясенең Һава киңлеген куллану өлкҽсендҽ дҽүлҽт
хезмҽте күрсҽтү һҽм дҽүлҽт милке белҽн идарҽ итү
функциялҽрен гамҽлгҽ ашыручы башкарма хакимиятнең
федераль органының уңай бҽялҽмҽсе һава транспорты
федераль
агентлыгының
һава
транспорты
федераль
агентлыгының
һава транспорты федераль агентлыгының
(Росавиация) Идел буе төбҽкара территориаль идарҽсенҽ)
запрос җибҽрү юлы белҽн тапшырыла (алга таба –
Росавиациянең Идел буе территориаль идарҽсенҽ) .
Гариза бирүче тапшырырга хокуклы документларны алу
ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге регламентның 2.5 пункты
белҽн билгелҽнгҽн.
Гариза бирүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ
органнары һҽм башка оешмалар карамагында булган югарыда
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санап үтелгҽн документларны талҽп итү тыела.
Мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан югарыда күрсҽтелгҽн
мҽгълүматларны үз эченҽ алган документларны тапшырмау
мөрҽҗҽгать итүчегҽ хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту өчен нигез
булып тормый
2.7. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
1) документларның тиешле булмаган зат тарафыннан
өчен кирҽкле документларны
тапшырылуы;
кабул итүдҽн баш тарту өчен
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5
нигезлҽрнең тулы исемлеге
пунктында күрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) гаризада һҽм гаризага кушып бирелҽ торган
документларда килешенмҽгҽн төзҽтмҽлҽр, аларның эчтҽлеген
бертөсле аңлатырга мөмкинлек бирми торган җитди зыяннар
бар;
4) тапшырылган документлар үз көчлҽрен югалттылар;
5) тиешле органга документлар тапшыру.
2.8. Муниципаль хезмҽт
1) документларның тиешле булмаган зат тарафыннан
күрсҽтүне туктатып тору яки баш тапшырылуы;
тарту өчен нигезлҽрнең тулы
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5
исемлеге
пунктында күрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) гаризада һҽм гаризага кушып бирелҽ торган
документларда килешенмҽгҽн төзҽтмҽлҽр, аларның эчтҽлеген
бертөсле аңлатырга мөмкинлек бирми торган җитди зыяннар
бар;
4) тапшырылган документлар үз көчлҽрен югалттылар;
5) тиешле органга документлар тапшыру.
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
Муниципаль хезмҽт бушлай күрсҽтелҽ
өчен алына торган дҽүлҽт
пошлинасын яисҽ башка
түлҽүне алу тҽртибе, күлҽме
һҽм нигезлҽре
2.10. Муниципаль хезмҽт
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри документлар бирү талҽп ителми
күрсҽтү өчен кирҽкле һҽм
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мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган
документ (документлар)
турында белешмҽлҽр
2.11. Муниципаль хезмҽт
күрсҽтү өчен кирҽк һҽм мҽҗбүри
булган хезмҽтлҽр күрсҽтү өчен
түлҽүне исҽплҽү методикасы
турындагы мҽгълүматны да
кертеп, ҽлеге түлҽүне алу
тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
2.12. Муниципаль хезмҽт
күрсҽтү, муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽ катнашучы оешма
тарафыннан күрсҽтелҽ торган
хезмҽт күрсҽтү турында гариза
биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсен
алганда чиратта көтүнең
максималь вакыты
2.13. Гариза бирүченең
муниципаль хезмҽттҽн һҽм
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы оешма тарафыннан
күрсҽтелҽ торган хезмҽттҽн
файдалану турындагы
гаризасын, шул исҽптҽн
электрон формада, теркҽү
вакыты һҽм тҽртибе

Кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп
ителми

Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза бирү
вакыты, чират булган очракта, 15 минуттан артмаска тиеш.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта
көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш

Гариза кергҽн көннҽн алып бер эш көне эчендҽ.
Ял (бҽйрҽм) көнендҽ электрон формада алынган гариза
ялдан (бҽйрҽмнҽн) соң килҽ торган эш көнендҽ теркҽлҽ
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2.14. Муниципаль хезмҽт
күрсҽтелҽ торган бүлмҽлҽргҽ,
көтү залына, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү турында гаризалар
тутыру урыннарына, аларны
тутыру үрнҽклҽре һҽм һҽр
муниципаль хезмҽтне күрсҽтү
өчен кирҽкле документлар
исемлеге булган мҽгълүмат
стендларына, мондый хезмҽт
күрсҽтү тҽртибе турында
визуаль, текстлы һҽм
мультимедияле мҽгълүматны
урнаштыруга һҽм
рҽсмилҽштерүгҽ, шул исҽптҽн
инвалидларны социаль яклау
турында федераль законнар
һҽм Татарстан Республикасы
законнары нигезендҽ
күрсҽтелгҽн объектларга
инвалидлар өчен керү
мөмкинлеген тҽэмин итүгҽ
карата талҽплҽр
2.15. Муниципаль
хезмҽт
күрсҽтүнең
үтемлелеге
һҽм
сыйфаты күрсҽткечлҽре, шул
исҽптҽн муниципаль хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
мөрҽҗҽгать
итүченең
вазыйфаи
затлар
белҽн үзара хезмҽттҽшлеге
саны
һҽм
аларның
дҽвамлылыгы,
муниципаль

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгынга каршы система һҽм
янгын сүндерү системасы, документлар тутыру өчен кирҽкле
җиһаз, мҽгълүмат стендлары булган биналарда һҽм
бүлмҽлҽрдҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына
тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага уңайлы
керү-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль,
текстлы һҽм мультимедияле мҽгълүмат гариза бирүчелҽр өчен,
шул исҽптҽн инвалидларның да чиклҽнгҽн мөмкинлеклҽрен
исҽпкҽ алып, уңайлы урыннарда урнаштырыла

Муниципаль
хезмҽттҽн
һҽркем
файдалана
алу
күрсҽткечлҽре:
- бүлек бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану
мөмкинлеге зонасында урнашуы;
- белгечлҽрнең, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар
кабул итү бүлмҽлҽренең җитҽрлек санда булуы;
бүлекнең
мҽгълүмат
стендларында,
Интернет
челтҽрендҽге
мҽгълүмати
ресурсларда,
Татарстан
Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында
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хезмҽт күрсҽтү барышы турында
мҽгълүмат алу мөмкинлеге, шул
исҽптҽн
мҽгълүматикоммуникация
технологиялҽреннҽн
файдаланып,
муниципаль
хезмҽтне
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең
күпфункцияле
үзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы
күлҽмдҽ), җирле үзидарҽнең
башкарма күрсҽтмҽ органының
телҽсҽ
кайсы
территориаль
бүлекчҽсендҽ, мөрҽҗҽгать итүче
сайлау буенча (экстерриториаль
принцип), Федераль законның
15.1
статьясында
каралган
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең
күпфункцияле
үзҽклҽрендҽ
берничҽ дҽүлҽт һҽм (яисҽ)
муниципаль
хезмҽт
күрсҽтү
турында гарызнамҽ ярдҽмендҽ
алу мөмкинлеге яки мөмкин
булмавы (шул исҽптҽн тулы
күлҽмдҽ)
2.16. Башка талҽплҽр, шул
исҽптҽн экстерриториаль
принцип буенча муниципаль
хезмҽт күрсҽтүнең
үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы
(ҽгҽр муниципаль хезмҽт

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары
турында тулы мҽгълүмат булу.
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану сыйфатын билгели
торган күрсҽткечлҽр:
- гариза бирүчелҽрдҽн документларны кабул итеп алганда
һҽм тапшырганда чират булмау;
- муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозмау;
муниципаль
хезмҽт
күрсҽтүче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата
шикаятьлҽр булмау;
муниципаль
хезмҽт
күрсҽтүче
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирүчелҽр белҽн дорфа, игътибарсыз
мөнҽсҽбҽтлҽренҽ карата шикаятьлҽр булмау
Муниципаль хезмҽттҽн файдалану турында гариза биргҽндҽ
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче вазифаи затның һҽм гариза
бирүченең бер тапкыр аралашуы күздҽ тотыла.
Аралашу
дҽвамлылыгы ҽлеге регламент белҽн билгелҽнҽ.
Муниципаль хезмҽт күпфункцияле үзҽктҽ күрсҽтелгҽндҽ,
консультация бирүне, документлар кабул итүне һҽм тапшыруны
күпфункцияле үзҽк белгече башкара.
Ҽлеге хезмҽтне электрон рҽвештҽ һҽм КФҮтҽ күрсҽтү
гамҽлгҽ ашырылмый.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат
гариза бирүче тарафыннан Югары Ослан муниципаль
районының рҽсми порталында алынырга мөмкин
Муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ алу тҽртибе
турында консультацияне Интернет-кабул итү бүлмҽсе яки
Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
Порталы аша алырга мөмкин.
Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ күрсҽтелгҽндҽ,
мөрҽҗҽгать итүче түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
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экстерриториаль принцип
буенча бирелгҽн булса) һҽм
электрон формада муниципаль
хезмҽт күрсҽтү үзенчҽлеклҽре.

а)
Бердҽм
порталда
яки
Региональ
порталда
урнаштырылган муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм
сроклары турында мҽгълүмат алырга;
б) Төбҽк порталындагы «Шҽхси кабинет»тан файдаланып,
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн муниципаль
хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризаны электрон документ
рҽвешендҽ тапшырырга.
Региональ порталның «Шҽхси кабинет»ын кулланып
муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен кирҽкле документлар
җибҽрелгҽндҽ, көчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
кулланыла.
Мөрҽҗҽгать
итүче
Россия
Федерациясе
Хөкүмҽтенең 2012нче елның 25нче июнендҽге 634нче номерлы
карарында каралган очракларда гади электрон имза кулланырга
хокуклы;
в) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында электрон формада
тапшырылган гаризаларның үтҽлеше турында мҽгълүмат
алырга;
г) Төбҽк порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
сыйфатын бҽялҽргҽ;
д)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен электрон
документ рҽвешендҽ алырга;
е) бүлекнең, шулай ук аның вазыйфаи затларының,
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең муниципаль районның рҽсми
сайты, Региональ портал, федераль дҽүлҽт мҽгълүмат
системасы порталы ярдҽмендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр
күрсҽткҽндҽ
башкарылган
карарларга
һҽм
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларга) судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять бирү процессын тҽэмин итҽ торган федераль дҽүлҽт
мҽгълүмат системасы порталы ярдҽмендҽ карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять бирергҽ.

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм үтҽү сроклары,
аларны үтҽү тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн административ
процедураларны электрон формада башкару үзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр эзлеклелеген тасвирлау.
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) гариза бирүчегҽ консультация бирү;
2) гаризаны кабул итү һҽм теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
4) мөрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең нҽтиҗҽсен бирү.
3.1.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча гамҽллҽрнең блок-схемасы ҽлеге
Регламентның 5нче кушымтасында күрсҽтелгҽн.
3.2. Гариза бирүчегҽ консультациялҽр бирү.
Мөрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон почта аша, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында консультация бирү өчен, бүлеккҽ мөрҽҗҽгать итҽ.
Бүлек белгече мөрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт алу өчен кирҽкле
документларның составы, формасы һҽм эчтҽлеге буенча консультация бирҽ, кирҽк
булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче мөрҽҗҽгать
иткҽн көнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тҽкъдим ителгҽн документларның составы,
формасы һҽм эчтҽлеге буенча консультациялҽр, кисҽтүлҽр.
3.3. Гаризаны кабул итү һҽм теркҽү.
3.3.1. Мөрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн яки ышанычлы зат аша бүлеккҽ авиация
эшлҽре, парашют сикерүлҽре, һава судноларының демонстрацион очышлары,
пилотсыз һава судноларының (0,25 килограммнан кимрҽк очыш массасы булган
пилотсыз һава судноларының очышларыннан тыш), Югары Ослан муниципаль
районы территориясе өстеннҽн бҽйле аэростатларның күтҽрелүе, Югары Ослан
муниципаль районы чиклҽрендҽ урнашкан мҽйданнарга утырту (очып китү),
аэронавигация мҽгълүматы документларында басылып чыкмаган мҽйданчыкларга
рөхсҽт бирү турында язма запрос бирелҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты
нигезендҽ документлар тапшырыла.к
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза электрон рҽвештҽ бүлеккҽ
электрон почта яки интернет-кабул итү бүлмҽсе аша җибҽрелҽ. Электрон формада
кергҽн гаризаны теркҽү билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
3.3.2. Бүлекнең гаризалар кабул итүче белгече түбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
- мөрҽҗҽгать итүченең шҽхесен таныклау;
- гариза бирүченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ (ышанычнамҽ нигезендҽ эш иткҽн
очракта);
- ҽлеге регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документларның булуын
тикшерү;
- тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ (документларның
күчермҽлҽрен тиешенчҽ ясау, документларда төзҽтүлҽр, өстҽп язулар, сызылган
сүзлҽр һҽм башка килештерелмҽгҽн төзҽтүлҽр булмау) туры килү-килмҽвен тикшерҽ.
Кисҽтүлҽр булмаган очракта, бүлек белгече документларны эш башкару
бүлегенҽ тапшыра, аның белгече башкара:
- гаризаны кабул итеп ала һҽм аны махсус журналда терки;
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- мөрҽҗҽгать итүчегҽ мөрҽҗҽгатьнең күчермҽсен, керҽ торган номерда
бирелгҽн документларны кабул итү датасы, муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең датасы
һҽм вакыты турында тамга белҽн тапшыру.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту өчен нигезлҽр булган очракта, бүлек
белгече, документларны кабул итүне алып баручы мөрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны
теркҽү өчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итүдҽн баш
тарту өчен ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген аңлатып, аңа документларны кире
кайтара.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн процедуралар 15 минут эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яисҽ гариза
бирүчегҽ кайтарылган документлар.
3.3.3. Бүлек башлыгы гаризаны карый һҽм аны карап тикшерү өчен җаваплы
урынбасарга җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: җаваплы урынбасарга юлланган гариза.
3.3.4. Җаваплы урынбасар гаризаны карап тикшерҽ һҽм аны бүлек башлыгына
юллый.
Процедураның нҽтиҗҽсе: бүлек башлыгына юлланган гариза.
3.3.5. Бүлек җитҽкчесе бүлек белгечлҽре арасыннан башкаручыны билгели һҽм
гаризаны үтҽү өчен аңа юллый.
Ҽлеге Регламентның 3.3.3 - 3.3.5 пунктлары белҽн билгелҽнҽ торган
процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3.2 пунктчасында каралган процедура
тҽмамланганнан соң бер эш көне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.4. Бүлек белгече ҽлеге Регламентның 2.7 пунктында күрсҽтелгҽн муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту өчен нигезлҽрнең булуын тикшерҽ. Муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту өчен нигезлҽр булган очракта, бүлек белгече муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында белдерү ҽзерли.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3.5
пунктында каралган процедура тҽмамланганнан соң ике эш көне эчендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
3.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү.
3.5.1. Бүлек белгече түбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
- рөхсҽт яки баш тарту турында белдерү ҽзерлҽү;
- килештерүгҽ рөхсҽт җибҽрү.
Рөхсҽтне яки баш тарту турында хҽбҽрнамҽне килештерүгҽ юнҽлтелгҽн
процедураның нҽтиҗҽсе.
3.5.2. Бүлек башлыгы рөхсҽт яки баш тарту турында хҽбҽрнамҽгҽ кул куя һҽм
аны Бүлек белгеченҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар ҽлеге Регламентның 3.5.1
пунктчасында каралган процедура тҽмамланганнан соң бер көн эчендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: имзаланган рөхсҽт яки баш тарту турында белдерү.
3.5.3. Бүлек белгече авиация эшлҽрен башкаруга, парашют сикерүлҽренҽ, һава
судноларының демонстрацион очышларына, пилотсыз һава судноларының
очышларына (0,25 килограммнан кимрҽк очыш массасы булган пилотсыз һава
судноларының очышларыннан тыш), Югары Ослан муниципаль районы территориясе
өстендҽ бҽйле аэростатларның күтҽрелүенҽ, Югары Ослан муниципаль районы
чиклҽрендҽ урнашкан мҽйданнарга утыртуга (очыш) рөхсҽт язуын кертҽ.
Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар ҽлеге Регламентның 3.5.2
пунктчасында каралган процедура тҽмамланганнан соң бер көн эчендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
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Процедураның нҽтиҗҽсе: авиация эшлҽре, парашют сикерүлҽре, һава
судноларының демонстрацион очышлары, пилотсыз һава судноларының очышлары
(0,25 кг.нан кимрҽк очыш массасы булган пилотсыз һава судноларының
очышларыннан тыш), Югары Ослан муниципаль районы территориясе өстеннҽн
бҽйле аэростатларның күтҽрелүе, Югары Ослан муниципаль районы чиклҽрендҽ
урнашкан мҽйданнарга утырту (очып китү) турындагы язма (7 нче кушымта).
3.6. Гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен тапшыру.
3.6.1. Бүлек белгече:
- рөхсҽтне яки баш тарту турында хҽбҽрнамҽне терки;
- мөрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада күрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын
кулланып, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итҽ, рөхсҽт бирү
датасын һҽм вакытын хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында
каралган процедура тҽмамланганнан соң бер көн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итү.
3.6.2. Бүлек белгече мөрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) рөхсҽт яки баш тарту
турында белдерү бирҽ.
Гариза бирүчегҽ рөхсҽт яисҽ кулга баш тарту турында белдерү гариза
бирүченең килгҽн көнендҽ чират тҽртибендҽ 15 минут эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелгҽн рөхсҽт яки баш тарту турында белдерү.
3.7. Муниципаль хезмҽтне күпфункцияле үзҽк аша күрсҽтү.
3.7.1. Мөрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽттҽн файдалану өчен күпфункцияле
үзҽккҽ мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
3.7.2. Муниципаль хезмҽтне күпфункцияле үзҽк аша күрсҽтү күпфункцияле
үзҽкнең билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган хезмҽт регламенты нигезендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
3.7.3.КФҮ муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен документлар кергҽн очракта
процедуралар ҽлеге Регламентның 3.3-3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе күпфункцияле үзҽккҽ җибҽрелҽ.
3.8. Техник хаталарны төзҽтү.
3.8.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, гариза бирүче Бүлеккҽ түбҽндҽге документларны тапшыра:
- техник хатаны төзҽтү турында гариза (6нчы кушымта);
- гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак тапшырылган техник
хаталы документ;
- техник хата булуны раслый торган юридик көчкҽ ия документлар тапшыра.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ
техник хатаны төзҽтү турында гариза мөрҽҗҽгать итүче (вҽкалҽтле вҽкил)
тарафыннан шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), йҽ татарстан
Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша тапшырыла.
http://uslugi.tatar.ru Россия Федерациясе дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы
(функциялҽре) http://www.gosuslugi.ru яки КФҮ.
3.8.2. Документлар кабул итү өчен җаваплы белгеч техник хатаны төзҽтү
турындагы гаризаны кабул итҽ, гаризаны һҽм аңа беркетелгҽн документларны терки
һҽм аларны Бүлеккҽ тапшыра.
Ҽлеге пунктча белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер
көн эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн, Бүлек белгеченҽ карап
тикшерүгҽ җибҽрелгҽн гариза.
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3.8.3. Бүлек белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка төзҽтмҽлҽр кертү максатларында ҽлеге Регламентның 3.6 пунктында
каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра, гариза бирүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ)
техник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн төзҽтелгҽн
документны шҽхсҽн үзе бирҽ яки мөрҽҗҽгать итүчегҽ почта аша (электрон почта аша)
документны тапшырганда техник хата булган документның оригиналын алу
мөмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хатаны ачыкланганнан
соң яки җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза
алынганнан соң өч эш көне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ
органындагы вазифаи затларның гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) буенча карарлар
ҽзерлҽүне үз эченҽ ала
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
түбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документ проектларын тикшерү һҽм
килештерү. Имзаланган проектлар тикшерү нҽтиҗҽсе булып тора;
2) эш башкаруны алып бару буенча билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үткҽрелҽ торган
тикшерүлҽр;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешенҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерүлҽр үткҽрү.
Контроль тикшерүлҽр планлы (җирле үзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүлҽр
барышында муниципаль хезмҽт күрсҽтү белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр
(комплекслы тикшерүлҽр) яки гариза бирүченең конкрет мөрҽҗҽгате карап
тикшерелҽ ала.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла.
4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедуралар
тарафыннан билгелҽнгҽн гамҽллҽр эзлеклелегенең үтҽлешен агымдагы
контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт күрсҽтү эшен оештыру өчен җаваплы Бүлек
башлыгы урынбасары тарафыннан башкарыла.
4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарҽ органының структур бүлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽсендҽ гариза бирүчелҽрнең хокуклары бозылу
очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
4.4. Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе гариза бирүчелҽрнең мөрҽҗҽгатьлҽре
вакытында карап тикшерелмҽве өчен җаваплы.
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Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе урынбасары)
ҽлеге Регламентның III бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яки) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн өчен җаваплылык тота.
Вазифаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль хезмҽт күрсҽтү
барышында кабул ителҽ (башкарыла) торган карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл
кылмау) өчен закон белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан контрольдҽ тоту Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ бүлек
эшчҽнлегенең ачыклыгын тҽэмин итү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында
тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
процессында мөрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мөмкинлеге
ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
5. Мөрҽҗҽгать итүче тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затына яисҽ муниципаль
хезмҽткҽргҽ, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ, шулай ук муниципаль хезмҽт
күрсҽтү
функциялҽрен
гамҽлгҽ
ашыручы
оешмаларга
яисҽ
аларның
хезмҽткҽрлҽренҽ судтан тыш (судтан тыш) шикаять бирү
5.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче органның вазыйфаи затының, яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең, шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль законның
(алга таба - Федераль закон) 16 статьясындагы 111 өлешендҽ каралган
оешмаларның яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү предметы
5.1.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнашучы Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең, Башкарма комитет җитҽкчесе яки
муниципаль берҽмлек башлыгының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка
кадҽр тҽртиптҽ шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирүче шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда шикаять белҽн
мөрҽҗҽгать итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында соратуны, соратуны теркҽү
срокларын бозу.;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта
күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү
күпфункцияле үзҽккҽ шикаять бирелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) шикаять бирү федераль законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽрне күрсҽтү функциясе йөклҽнгҽн булса мөмкин.
3) мөрҽҗҽгать итүчедҽн Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый актларында,
муниципаль яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен муниципаль хокукый актларда
тапшыру яки гамҽлгҽ ашыру каралмаган гамҽллҽрне башкару документларын яисҽ
мҽгълүматны талҽп итү яисҽ аларны гамҽлгҽ ашыруны талҽп итү;
4) Россия Федерациясенең норматив хокукый актларында, Россия
Федерациясе субъектларының норматив хокукый актларында, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү өчен муниципаль хокукый актларда каралган документларны кабул итүдҽн
баш тарту, мөрҽҗҽгать итүчедҽ;
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5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе
субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту. Күрсҽтелгҽн очракта күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле
үзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр
(судтан тыш) шикаять бирү күпфункцияле үзҽккҽ шикаять бирелҽ торган
карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять белдерү тиешле
муниципаль хезмҽтлҽрне Федераль законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы күлҽмдҽ
күрсҽтү функциясе йөклҽнгҽн булса, мөмкин;
6) мөрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ Россия
Федерациясе
норматив
хокукый
актларында,
Россия
Федерациясе
субъектларының норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
каралмаган түлҽү талҽбе;
7)муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, күпфункцияле үзҽк, күпфункцияле
үзҽк хезмҽткҽренең, оешмаларның вазыйфаи затының, Федераль законда каралган
оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда биргҽн хаталарны һҽм хаталарны төзҽтүдҽн
баш тартуы яисҽ мондый төзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Күрсҽтелгҽн
очракта күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына
һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү
күпфункцияле үзҽккҽ шикаять бирелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) шикаять белдерү тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне Федераль законда
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы күлҽмдҽ күрсҽтү функциясе йөклҽнгҽн булса, мөмкин;
8) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар
бирү вакытын яки тҽртибен бозу;
9) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Россия Федерациясе
субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору. Күрсҽтелгҽн
очракта күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына
һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү
күпфункцияле үзҽккҽ шикаять бирелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) шикаять белдерү тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне Федераль законда
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тулы күлҽмдҽ күрсҽтү функциясе йөклҽнгҽн булса, мөмкин;
10) мөрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, дҽүлҽт яисҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ, Федераль законда каралган
очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дөреслеге күрсҽтелмҽгҽн
документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Күрсҽтелгҽн очракта күпфункцияле
үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү күпфункцияле үзҽккҽ шикаять
бирелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять бирү
тиешле дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽтлҽрне Федераль законда билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ тулы күлҽмдҽ күрсҽтү функциясе йөклҽнгҽн булса мөмкин.
5.1.2. Шикаять бирү һҽм карау тҽртибенҽ гомуми талҽплҽр
1. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь чыганакта, электрон рҽвештҽ муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽккҽ йҽ күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ
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куючы (алга таба - күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы) булып торучы гавамихокукый белем бирү җирле үзидарҽсенең тиешле органына, шулай ук Федераль
законда каралган оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган
җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр
югары органга (аның булганда) бирелҽ яисҽ ул булмаганда, турыдан-туры
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. Күп функцияле
үзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр
шушы күпфункцияле үзҽк җитҽкчесенҽ тапшырыла. Күп функцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр күпфункцияле үзҽкне
гамҽлгҽ куючыга яисҽ Россия Федерациясе субъектының норматив хокукый акты
белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка тапшырыла. Оешма хезмҽткҽрлҽренең Федераль
законда каралган карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр
ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ тапшырыла.
2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша,
күпфункцияле үзҽк аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның рҽсми сайтыннан, дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталыннан яисҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең
региональ порталыннан файдаланып җибҽрелергҽ мөмкин, шулай ук мөрҽҗҽгать
итүченең шҽхси кабул итү вакытында кабул ителергҽ мөмкин. Күп функцияле үзҽкнең,
күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять почта аша, "Интернет" мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, күпфункцияле үзҽкнең рҽсми сайтыннан, дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталыннан яисҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең
региональ порталыннан файдаланып җибҽрелергҽ мөмкин, шулай ук мөрҽҗҽгать
итүченең шҽхси кабул итү вакытында кабул ителергҽ мөмкин. Федераль законда
каралган оешмаларның, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, "Интернет" мҽгълүматтелекоммуникация челтҽреннҽн, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтларыннан, дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталыннан яисҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрнең региональ порталыннан файдаланып җибҽрелергҽ мөмкин, шулай ук
мөрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүендҽ кабул ителергҽ мөмкин.
3. Федераль башкарма хакимият органнары, дҽүлҽт корпорациялҽре һҽм
аларның вазыйфаи затлары, федераль дҽүлҽт хезмҽткҽрлҽре, Россия Федерациясе
бюджеттан
тыш
дҽүлҽт
фондларының
вазыйфаи
затлары,
аларның
хезмҽткҽрлҽренең Федераль законда каралган карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаятьлҽрне бирү һҽм карау тҽртибе, шулай ук күп функцияле
үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽрне Россия
Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан билгелҽнҽ.
3_1. Федераль закон тарафыннан муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүче
органнарның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органнарның вазыйфаи затларының яисҽ
муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаятьлҽрне бирү һҽм карау тҽртибе (процедурасы) билгелҽнгҽн очракта,
күрсҽтелгҽн шикаятьлҽрне бирү һҽм карау белҽн бҽйле мөнҽсҽбҽтлҽр өчен
федераль закон һҽм ҽлеге статья нормалары кулланылмый.
3_2. Россия Федерациясе Шҽһҽр төзелеше кодексының 6 статьясындагы 2
өлеше нигезендҽ Россия Федерациясе Хөкүмҽте тарафыннан расланган төзелеш
өлкҽсендҽге процедураларның тулы исемлегенҽ кертелгҽн юридик затларга һҽм
шҽһҽр төзелеше мөнҽсҽбҽтлҽре субъектлары булып торучы юридик затларга һҽм
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индивидуаль эшкуарларга карата муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүче органнарның,
вазыйфаи затларының, яисҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм (яисҽ)
гамҽл кылмауларына (гамҽл кылмауларына) шикаять мондый затлар ҽлеге статьяда
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ йҽ Россия Федерациясе монополиягҽ каршы законнарында
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ монополиягҽ каршы органга бирелергҽ мөмкин.
4. Россия Федерациясе субъектлары дҽүлҽт хакимияте органнарының һҽм
аларның вазыйфаи затларының, Россия Федерациясе субъектлары дҽүлҽт хакимияте
органнарының дҽүлҽт граждан хезмҽткҽрлҽренең, җирле үзидарҽ органнарының һҽм
аларның вазыйфаи затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽрне бирү һҽм карау үзенчҽлеклҽре,
шулай ук күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽрлҽренең карарларына
һҽм
гамҽллҽренҽ
(гамҽл
кылмауларына)
карата
Россия
Федерациясе
субъектларының норматив хокукый актлары һҽм муниципаль хокукый актлар белҽн
билгелҽнҽ.
5. Шикаять үз эченҽ алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең,
аның җитҽкчесе һҽм (яки) хезмҽткҽрнең, оешмаларның федераль законда каралган
атамалары, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яки) хезмҽткҽрлҽренең, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган вазыйфаи затының
исеме;
2)мөрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы булган очракта), яшҽү урыны турында белешмҽлҽр - физик зат яки исеме,
мөрҽҗҽгать итүче - юридик зат урнашкан урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук
контактлы телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм
мөрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽк
хезмҽткҽренең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең, Федераль законда каралган
оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм
гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) турында белешмҽлҽр;
4) мөрҽҗҽгать итүче нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль
хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең, Федераль
законда каралган оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең карарлары һҽм
гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) белҽн килешми дигҽн дҽлиллҽр. Гариза бирүче
тарафыннан аның дҽлиллҽрен раслый торган документлар (булган очракта) яисҽ
аларның күчермҽлҽре тапшырылырга мөмкин.
6. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күп функцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы
органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы оешмага яисҽ югарыдагы органга (ул
булганда) кергҽн шикаять аны теркҽгҽн көннҽн унбиш эш көне эчендҽ, ҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽккҽ, оешмаларга Федераль законда
каралган документларны кабул итүдҽн баш тарткан очракта йҽ мөрҽҗҽгать итүченең
документларын кабул итүдҽн яисҽ мондый төзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогына
карата шикаять белдерелгҽн очракта - теркҽлгҽн көннҽн биш эш көне эчендҽ
каралырга тиеш.
7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
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1) шикаятьне канҽгатьлҽндерү, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽн
чыгару, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документлардагы
хаталарны һҽм ялгышларны төзҽтү, мөрҽҗҽгать итүчедҽн Россия Федерациясе
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары,
муниципаль хокукый актлар буенча түлҽү каралмаган очракта алынган акчаны кире
кайтару рҽвешендҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерү кире кагыла.
8. Федераль законда күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн көннҽн соң килгҽн
көннҽн дҽ соңга калмыйча мөрҽҗҽгать итүчегҽ язмача һҽм мөрҽҗҽгать итүче телҽге
буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мотивлаштырылган
җавап җибҽрелҽ.
8_1. Шикаятьне Федераль законда күрсҽтелгҽн җавапта канҽгатьлҽндерелергҽ
тиешле дип тану очрагында муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, күп функцияле үзҽк
яисҽ федераль законда каралган оешма тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ
ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү максатларында гамҽлгҽ ашырыла
торган гамҽллҽр турында мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук бирелгҽн уңайсызлыклар өчен
гафу үтенҽлҽр һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатларында мөрҽҗҽгать итүчегҽ
кирҽкле гамҽллҽр турында мҽгълүмат күрсҽтелҽ.
8_2. Шикаятьне Федераль законда күрсҽтелгҽн җавапта канҽгатьлҽндерелергҽ
тиеш түгел дип тану очрагында, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында
дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе
турында мҽгълүмат бирелҽ.
9. Административ хокук бозу яки җинаять составының билгелҽре яисҽ аны
карау барышында яисҽ нҽтиҗҽлҽре буенча вазыйфаи зат, Федераль закон нигезендҽ
шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр шикаятьне карау
барышында яисҽ нҽтиҗҽлҽре буенча булган материалларны кичекмҽстҽн
прокуратура органнарына җибҽрҽлҽр.
10. Ҽлеге Федераль законның Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽ
гражданнар һҽм оешмаларның хокукларын бозуга карата шикаятьлҽрне карау
тҽртибен
билгелҽүче
нигезлҽмҽлҽре
"Россия
Федерациясе
гражданнары
мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе турында" 2006нчы елның 2нче маендагы 59-ФЗ
номерлы Федераль закон белҽн җайга салына торган мөнҽсҽбҽтлҽргҽ кагылмый.
5.1.3. Судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирүнең мҽгълүмат системасы
Россия Федерациясендҽ судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү буенча
федераль мҽгълүмат системасы булдырыла, ул федераль дҽүлҽт мҽгълүмат
системасы булып тора. Судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү федераль мҽгълүмат
системасын булдыру һҽм аның эшчҽнлеге федераль законнар һҽм Россия
Федерациясе Хөкүмҽтенең хокукый актлары белҽн җайга салына.
6. Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽрендҽ
административ процедураларны (гамҽллҽр) үтҽү үзенчҽлеклҽре
6.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр эзлеклелеген тасвирлау үз
эченҽ түбҽндҽге процедураларны ала:
1) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүмат
җиткерү;
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2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен кирҽк булган гаризаны һҽм документларны
кабул итү һҽм теркҽү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган органнарга, шул исҽптҽн
комплекслы ведомствоара мөрҽҗҽгать буенча, ведомствоара мөрҽҗҽгатьлҽр
формалаштыру һҽм юллау;
4) гариза бирүче тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза
тапшырганда кулланылган көчҽйтелгҽн цифрлы квалификацияле электрон имзаның
дөреслеген тикшерү;
5) Башкарма комитетка документлар белҽн гариза җибҽрү;
6) гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен тапшыру.
6.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мөрҽҗҽгать итүчегҽ хҽбҽр итү
Гариза бирүче, муниципаль хезмҽттҽн файдалану тҽртибе турында
консультация алу өчен, күпфункцияле үзҽккҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки) электрон
почта аша мөрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҮ белгече мөрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн, муниципаль хезмҽт алу өчен
бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
хҽбҽр итҽ һҽм кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм күрсҽтҽ.
Мөрҽҗҽгать итүче КФҮ http://mfc16.tatarstan.ru/ сайтыннан ирекле файдалану
юлы белҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүмат ала ала
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче мөрҽҗҽгать
иткҽн көнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽттҽн файдалануның башка мҽсьҽлҽлҽре турында
мҽгълүмат.
6.3. Гаризаны кабул итү һҽм теркҽү
6.3.1. Гариза бирүче күпфункцияле үзҽккҽ, күпфункцияле үзҽкнең читтҽге эш
урынына шҽхсҽн, ышанычлы зат аша яки электрон формада муниципаль хезмҽт
күрсҽтү турында язмача гариза һҽм ҽлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ
документлар тапшыра.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша юллана.
Электрон формада кергҽн гаризаны теркҽү билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла.
6.3.2. Күпфункцияле үзҽкнең гаризалар кабул итүче белгече күпфункцияле
үзҽкнең эш регламенты белҽн каралган процедураларны башкара.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар күпфункцияле үзҽкнең эш
регламентында күрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: кабул итеп алынган һҽм теркҽлгҽн гариза.
6.4. Документлар җыелмасын формалаштыру
6.4.1. Күпфункцияле үзҽк белгече күпфункцияле үзҽкнең эш регламенты
нигезендҽ:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза биргҽндҽ файдаланылган
мөрҽҗҽгать итүченең көчҽйтелгҽн квалификация санлы электрон култамгасының
чынбарлыгын тикшерҽ;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга, шул исҽптҽн комплекслы
ведомствоара запрос буенча ведомствоара запрослар формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар күпфункцияле үзҽкнең эш
регламентында күрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: юлланган мөрҽҗҽгатьлҽр.
6.4.2. КФҮ белгече сорауларга җаваплар алгач, документлар пакетын
формалаштыра һҽм аны Башкарма комитетка КФҮнең Эш регламенты белҽн
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар күпфункцияле үзҽкнең эш
регламентында күрсҽтелгҽн вакыт аралыгында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларының нҽтиҗҽсе: Башкарма комитетка җибҽрелгҽн документлар
6.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен тапшыру
6.5.1. КФҮ белгече муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен Башкарма комитеттан
алганда аны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ терки. мөрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ)
гаризада күрсҽтелгҽн элемтҽ ысулын кулланып, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитеттан
документлар кергҽн көнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе турында хҽбҽр итү.
6.5.2. Күпфункцияле үзҽк белгече гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен тапшыра
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мөрҽҗҽгать итүче килгҽн
көнне күпфункцияле үзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: тапшырылган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе.
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Югары Ослан муниципаль районы территориясе
өстеннҽн очып китү массасы 0,25 кг ким булган
пилотсыз һава суднолары очышларыннан тыш),
Югары Ослан муниципаль районы чиклҽрендҽ
урнашкан мҽйданнарга аэронавигация
мҽгълүматы документларында басылып
чыкмаган авиация эшлҽре, парашют сикерүлҽре,
һава судноларының демонстрацион очышлары,
пилотсыз һава судноларының очышларыннан
тыш), бҽйле аэростатларның күтҽрелүе,
Югары Ослан муниципаль районы чиклҽрендҽге
мҽйданнарга утырту (очып китү) буенча
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
административ регламентына
1нче кушымта.
Кушымта
(белешмҽ буларак)
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү өчен җаваплы һҽм аның үтҽлешен контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затларның реквизитлары
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты
Вазифасы

Телефоны

Башкарма комитет җитҽкчесе
8(84379)21267
Башкарма
комитет
эшлҽре 8(84379)22613
идарҽчесе
Бүлек начальнигы
8(84379)22343

Электрон адресы
Ilnur.Shakirov@tatar.ru
Alfiya.Mingasova@tatar.ru
Aleksey.Moskovkin@tatar.ru

Югары Ослан муниципаль районы Советы
Вазифасы
Башлык

Телефоны
8(84379)21338

Электрон адресы
Sovet.uslon@tatar.ru
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Югары Ослан муниципаль районы территориясе
өстеннҽн очып китү массасы 0,25 кг ким булган
пилотсыз һава суднолары очышларыннан тыш),
Югары Ослан муниципаль районы чиклҽрендҽ
урнашкан мҽйданнарга аэронавигация
мҽгълүматы документларында басылып чыкмаган
авиация эшлҽре, парашют сикерүлҽре, һава
судноларының демонстрацион очышлары,
пилотсыз һава судноларының очышларыннан
тыш), бҽйле аэростатларның күтҽрелүе, Югары
Ослан муниципаль районы чиклҽрендҽге
мҽйданнарга утырту (очып китү) буенча
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
административ регламентына
2нче кушымта.

МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМҼТ КҮРСҼТҮ БУЕНЧА ГАМҼЛЛҼР ЭЗЛЕКЛЕЛЕГЕ
БЛОК-СХЕМАСЫ
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма
комитетының төзелеш, ТКХ, элемтә һәм энергетика
бүлеге белгече (алга таба-бүлек) әлеге
регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән
таләпләргә туры килү-килмәүне тикшерә. Әлеге
Регламентның 2.7 пунктында каралган
документларны кабул итүдән баш тарту өчен
нигезләрнең булуын тикшерә

Тиешле
документлар

Юк

Бүлек белгече гариза һәм документларны 15
минут (керү көнендә) терки)

Баш тартуның
сәбәпләрен
күрсәтеп,
документлар
кабул итүдән
баш тарту

Мөрәҗәгать
итүчегә кире
кайтарылган
документлар

Әйе

Теркәлгән гариза һәм документлар. Вакыты-1
көн.

Бүлек белгече мәгълүматларның дөреслеген
тикшерә. Вакыты-2 көн.

Баш тарту өчен нигез

Юк

Булу

Бүлек белгече баш
тарту турында
белдерү әзерли
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Бүлек белгече рөхсәт
әзерли. Вакыты-1
көн.

Килешмәгән

Документны
Килештерү

Документны
Килештерү
Баш тарту турында
белдерү (5 көн)

Юк
Бүлек белгече баш
тарту турында
белдерү әзерли
Әйе

Рөхсәт өчен игълан
ителгән эшчәнлек төре

Җитәкче рөхсәт яки баш тарту
турында хәбәрнамә имзалый.
Вакыты-1 көн.

Бүлек белгече мөрәҗәгать итүчегә хәбәр итә
һәм бирелгән рөхсәтнамәләрне исәпкә алу
журналына язылу кертә. Вакыты-1 көн.

Имзаланган рөхсәт яки
баш тарту турында белдерү
(1 көн).

Бирелгән рөхсәт яки баш
тарту турында белдерү.
Вакыты-1 көн.

25

