Татарстан Республикасы Түбән Кама
шәһәре башкарма комитетының
2021 елның 8 нче февраль
19 нчы номерлы карары белән расланган
кушымта
Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәре башкарма комитетының
2016 елның 15 мартындагы 74 номерлы карары белән расланган күчемсез милек
объектларына адреслар бирү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль хезмәт
күрсәтү административ регламентына үзгәрешләр
1. 1.2. пунктта:
«юридик затлар» сүзләреннән соң «(алга таба – гариза бирүче)» сүзләрен
өстәргә;
икенче-тугызынчы абзацларны үз көчен югалткан дип танырга.
2. 1.4. пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.4. Әлеге Регламентны куллану максатларында, «Дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы
Федераль законда һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Адреслар бирү, үзгәртү
һәм гамәлдән чыгару кагыйдәләрен раслау турында» 2014 елның 19 ноябрендәге
1221 номерлы карарында каралган төшенчәләр һәм терминнар кулланыла.
Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтән
торып эш урыны астында әлеге Регламентта Россия Федерациясе Хөкүмәтенең
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген
оештыру кагыйдәләрен раслау турында» 2012 елның 22 декабрендәге 1376 номерлы
карары белән расланган, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә,
Татарстан Республикасы муниципаль районы шәһәр яки авыл җирлегендә (шәһәр
округында) төзелгән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәгенең территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офисы) аңлашыла;
Техник хата астында әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтүче орган
тарафыннан җибәрелгән һәм документларга кертелгән мәгълүматлар (муниципаль
хезмәт нәтиҗәсе) документтагы мәгълүмат нигезендә кертелгән мәгълүматларга
туры килмәүгә китергән хата (ялгыш язу, басмадагы хата, грамматик яки арифметик
хата яки шуның ише хата) аңлашыла.».
3. 1.5.-1.8. пунктларны үз көчен югалткан дип танырга.
4. «Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты» 2 бүлегендә «Хезмәт күрсәтү яки
таләпне билгеләүче норматив акт» өченче баганасын үз көчен югалткан дип
танырга.
5. «Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты» баганасының 2.4. пуктында
«18 көн» сүзләрен «10 көн» сүзләренә алмаштырырга.
6. «Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты» 2 бүлегенә түбәндәге эчтәлекле
2.4.1. пунктын өстәргә:

Муниципаль хезмәт күрсәтү
Стандартка таләпләр эчтәлеге
стандартына таләпләр исеме
2.4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү
Муниципаль
хезмәт
күрсәтү
өчен хокукый нигезләр
түбәндәгеләр нигезендә гамәлгә ашырыла:
Россия Федерациясе Җир кодексы
25.10.2001 ел, № 136-ФЗ (алга таба - РФ ҖК)
(РФ законнары җыелмасы 29.10.2001 ел,
№ 44, 4147 ст.);
Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ (алга
таба - РФ ШтК) (РФ законнары җыелмасы,
03.01.2005, № 1 (1 өлеш), 16 ст.);
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның
27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль
закон) (РФ законнары җыелмасының 2010
елның 2 августындагы 31 номерлы 4179 ст.);
«Россия
Федерациясендә
җирле
үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» Федераль законга үзгәрешләр
кертү һәм федераль мәгълүмати адреслы
системасы
турында»
2013
елның
28 декабрендәге 443-ФЗ номерлы Федераль
закон (алга таба - 28.12.2013, 443-ФЗ
номерлы
Федераль
закон)
(Россия
Федерациясе
законнары
җыелмасы,
30.12.2013, № 52 (I өлеш), 7008 ст.);
«Россия
Федерациясендә
җирле
үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ
номерлы Федераль закон (алга таба – 131-ФЗ
номерлы Федераль закон), («РФ законнары
җыелмасы», 06.10.2003, № 40, 3822 ст.);
«Капиталь
төзелеш
объектларын
дәүләт техник исәпкә алуны гамәлгә ашыру
һәм мондый объектларга адреслар бирү
тәртибе турында» Россия Федерациясе
Икътисадый
үсеш
министрлыгының
06.12.2011 д23-5027 номерлы хаты (алга
таба - Тәртип) («Төзелештә бәя хасил итү
һәм сметалы нормалаштыру», № 2, февраль,
2012);
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең
2014 елның 19 ноябрендәге 1221 номерлы

карары белән расланган адреслар бирү,
үзгәртү һәм гамәлдән чыгару кагыйдәләре
(алга таба – Кагыйдәләр) (Хокукый
мәгълүматның рәсми интернет-порталы
http://www.pravo.gov.ru, 24.11.2014);
«Адреслау объектына адрес бирү яки
аның адресын гамәлдән чыгару турында
гариза формаларын, адреслау объектына
адрес бирүдән баш тарту яисә аның адресын
гамәлдән чыгару турында карарны раслау
турында» 11.12.2014 ел, 146н номерлы
Россия Финанс министрлыгы боерыгы (алга
таба - 146н номерлы боерык) (Хокукый
мәгълүматның рәсми интернет-порталы
http://www.pravo.gov.ru, 12.02.2015);
«Татарстан Республикасында җирле
үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан
Республикасы,
155-156
номерлары,
03.08.2004);
Татарстан Республикасы Түбән Кама
шәһәр
Советының
2016
елның
14
апрелендәге 17 номерлы карары белән
расланган Татарстан Республикасы Түбән
Кама муниципаль районы Түбән Кама
шәһәре муниципаль берәмлеге Уставы (алга
таба – Устав);
Татарстан Республикасы Түбән Кама
шәһәр
Советының
2015
елның
18
декабрендәге 24 номерлы карары белән
расланган Түбән Кама шәһәре башкарма
комитеты турында нигезләмә (алга таба - БК
турында Нигезләмә);
7. «Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты» баганасының 2.5. пунктын
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«146н номерлы боерык белән расланган форма буенча гариза.
Гариза гариза бирүче яисә мөрәҗәгать итүче вәкиле тарафыннан имзалана.
Мөрәҗәгать итүче вәкиле гариза тапшырганда, мондый гаризага мөрәҗәгать
итүче вәкиленә бирелгән, Россия Федерациясе законнарында каралган тәртиптә
рәсмиләштерелгән ышанычнамә теркәлә.
Кадастр инженеры гариза тапшырганда, мондый гаризага аның нигезендә
адресация объекты булып торган тиешле милек объектына карата кадастр эшләре

яки комплекслы кадастр эшләре башкару гамәлгә ашырыла торган «Кадастр
эшчәнлеге турында» 2007 елның 24 июлендәге 221-ФЗ номерлы Федераль законның
35 статьясында яки 42.3 статьясында каралган документ күчермәсе теркәлә.
Электрон документ рәвешендәге гариза мөрәҗәгать итүче яисә мөрәҗәгать
итүче вәкиленең электрон имзасы белән имзалана, аның төре «Дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге
210-ФЗ номерлы Федераль законның 21.1 статьясындагы 2 өлеше нигезендә
билгеләнә.
Мөрәҗәгать итүче вәкиле тарафыннан электрон документ формасында гариза
биргәндә, мондый гаризага ышаныч кәгазен биргән (имзалаган) зат тарафыннан
көчәйтелгән квалифицияле электрон имза кулланып (гариза бирүче вәкиле
ышанычнамә нигезендә эш иткән очракта) имзаланган электрон документ
рәвешендә тиешенчә рәсмиләштерелгән ышанычнамә теркәлә.
Мөрәҗәгать итүче яисә мөрәҗәгать итүче вәкиленең шәхси мөрәҗәгатендә
гариза биргән очракта, гариза бирүченең яисә мөрәҗәгать итүче вәкиленең шәхесен
таныклаучы документ тапшырыла.
Юридик зат исеменнән ышанычнамәсез эш итәргә хокуклы зат шәхесен
таныклаучы документ күрсәтә, ә юридик зат вәкиле шулай ук аның вәкаләтләрен
шушы юридик зат исеменнән раслый торган документ яки әлеге документның
күчермәсен, җитәкченең имзасы һәм әлеге юридик затның мөһере (булган очракта)
белән таныкланган әлеге документның күчермәсен күрсәтә.
Муниципаль хезмәт алу өчен гариза бланкын гариза бирүче Башкарма
комитетка шәхси мөрәҗәгать иткәндә алырга мөмкин. Бланкның электрон формасы
Башкарма комитетның рәсми сайтында урнаштырылган.
Гариза һәм документлар мөрәҗәгать итүче (мөрәҗәгать итүче вәкиле)
тарафыннан Башкарма комитетка почта аша кәгазьдә җибәрелә яисә мөрәҗәгать
итүче шәхсән үзе тапшыра яки электрон документ рәвешендә гомуми
файдаланудагы мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрләрдән, шул исәптән
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең (функцияләрнең) бердәм порталы» (алга
таба – бердәм портал) федераль дәүләт мәгълүмат системасын яки дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләрнең (функцияләрнең) региональ порталын (алга таба –
региональ портал), «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге
Федераль адреслы мәгълүмат системасы порталын (алга таба – адреслы система
порталы) файдаланып тапшырыла.».
8. «Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты» баганасының 2.6. пунктын
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Башкарма комитет тарафыннан әлеге Регламентның 2.3 пунктта каралган
карарлар кабул ителә торган документларга керә:
а) адреслау объектына (объектларына) хокук билгели һәм (яисә) хокук
таныклый торган документлар (бинага (каралтыга) яки корылмага адрес биргән
очракта, шул исәптән төзелеше тәмамланмаган, Россия Федерациясе Шәһәр
төзелеше кодексы нигезендә, аларны төзүгә төзелеш өчен рөхсәт алу таләп ителми
торган, күрсәтелгән бина (каралты), корылма урнашкан җир кишәрлегенә хокук
билгели һәм (яисә) хокук таныклаучы документлар);

б) күчемсез милек объектлары турында Бердәм дәүләт реестрыннан өземтә,
аларның үзгәртеп корылуы нәтиҗәсендә адреслау объектының бер һәм аннан да
күбрәк барлыкка килүе (күчемсез милек объектларын бер яки аннан да күбрәк
адреслау объектлары барлыкка килә торган итеп үзгәрткән очракта);
в) адреслау объектын төзүгә рөхсәт (төзелә торган адреслау объектларына
адрес биргәндә) (әгәр Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә
бинаны (каралтыны), корылманы төзү яки үзгәртеп кору өчен, төзелешкә рөхсәт алу
таләп ителмәгән очрактан тыш һәм (яки) адреслау объектын файдалануга
тапшыруга рөхсәт булганда;
г) адреслау объектының кадастр планында яки тиешле территориянең кадастр
картасында урнашу схемасы (җир кишәрлегенә адрес бирелгән очракта);
д) адреслау объекты булып торучы күчемсез милек объекты турында Бердәм
дәүләт күчемсез реестрыннан өземтә (кадастр исәбенә куелган адреслау объектына
адрес бирелгән очракта);
е) җирле үзидарә органының торак урынны торак булмаган урынга яки торак
булмаган урынны торак урынына күчерү турында карары (бинага адрес бирелгән,
торак урынны торак булмаган урынга яки торак булмаган урынны торак урынына
күчерү нәтиҗәсендә мондый адрес үзгәртелгән һәм гамәлдән чыгарылган очракта);
ж) адреслауның бер һәм аннан күбрәк яңа объектлары барлыкка килүгә китерә
торган бинаны үзгәртеп корганда һәм (яки) яңадан планлаштырганда кабул итү
комиссиясе акты (бер яки аннан күбрәк яңа адреслау объекты барлыкка килгән
күчемсез милек объектларын (биналарны) үзгәртеп корганда);
з) адреслау объекты булып торучы дәүләт кадастр исәбеннән төшерелгән
күчемсез милек объекты турында Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан
өземтә (Кагыйдәләрнең 14 пунктындагы «а» пунктчасында күрсәтелгән нигезләр
буенча адреслау объектының адресын гамәлдән чыгару очрагында);
и) адреслау объекты булган күчемсез милек объекты буенча соратып алына
торган белешмәләрнең Бердәм дәүләт күчемсез реестрында булмавы турында
хәбәрнамә (Кагыйдәләрнең 14 пунктындагы «а» пунктчасында күрсәтелгән нигезләр
буенча адреслау объекты адресын гамәлдән чыгару очрагында).
Мөрәҗәгать итүче (мөрәҗәгать итүче вәкиле) гариза биргәндә, әлеге пунктның
«а», «в», «г», «е» һәм «ж» пунктчаларында күрсәтелгән документларны, әгәр
мондый документлар дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә органы яисә дәүләт
органнары яисә җирле үзидарә органнары ведомство буйсынуындагы оешмалар
карамагында булмаса, кушымта итеп бирергә хокуклы.
Әлеге пунктның «б», «д», «з» һәм «и» пунктчаларында күрсәтелгән
документлар, Бердәм дәүләт күчемсез реестрында булган мәгълүматларны бирергә
Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән, яки вәкаләтле орган таләбе буенча
ведомствоара
мәгълүмати
хезмәттәшлек
тәртибендә
аның
ведомство
буйсынуындагы федераль дәүләт бюджет учреждениесенең күрсәтелгән органы
карары нигезендә эш итүче федераль башкарма хакимият органы тарафыннан
тапшырыла.
Башкарма комитетка электрон документлар рәвешендә тапшырыла торган
документлар, көчәйтелгән квалификацияле электрон имза кулланып, мөрәҗәгать
итүче (мөрәҗәгать итүче вәкиле) тарафыннан раслана.

Мөрәҗәгать итүчедән таләп итү тыела:
муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле рәвештә барлыкка килә торган
мөнәсәбәтләрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисә
аларны гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне тормышка ашыру яки документлар
һәм мәгълүмат тапшыру;
документлар һәм мәгълүмат, шул исәптән мөрәҗәгать итүче тарафыннан
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив
хокукый актлары нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы дәүләт
органнары, җирле үзидарә органнары һәм (яисә) оешмалар карамагында булган
муниципаль хезмәт күрсәтүләр өчен түләү кертүне раслаучы документлар һәм
мәгълүмат, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 6 өлешендә
күрсәтелгән документлардан тыш;
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
беренчел баш тартканда яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдә, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан
тыш, документларның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы күрсәтелмәгән
документлар һәм мәгълүмат бирү.
Мөрәҗәгать итүче тарафыннан югарыда күрсәтелгән мәгълүматларны үз эченә
алган документларны тапшырмау мөрәҗәгать итүчегә хезмәт күрсәтүдән баш тарту
өчен нигез булып тормый.».

