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«Юридик
затлар
исемнәрендә
Татарстан
Республикасының рәсми атамаларын куллану тәртибе турында» 2016 елның 22
августындагы 51 номерлы карары белән расланган «Юридик затлар исемнәрендә
Татарстан Республикасының рәсми атамаларын файдалануга рөхсәт бирү турында
Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында» 2020 елның 3 сентябрендәге 775 номерлы
карары чыгуга бәйле рәвештә, боерам:
1. 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 регламентына (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 елның 5 августындагы 75 од номерлы, 2020 елның
2 октябрендәге 103од номерлы, 2020 елның 20 ноябрендәге 132 од номерлы
боерыклар белән кертелгән үзгәрешләр белән) кертелә торган үзгәрешләрне расларга:
2. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көннән үз көченә керә дип билгеләргә.

Министр

Р.И. Заһидуллин

Татарстан
Республикасы
Юстиция министрлыгының
2021
елның
11
февралендәге 13од номерлы
боерыгы белән расланган

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 регламентына кертелә торган
үзгәрешләр
2 бүлектә:
2.4 пунктта «Стандартка булган таләпләр эчтәлеге» графасының беренче
абзацында «яки дәүләт хезмәтен күрсәтүдән баш тарту» сүзләрен төшереп
калдырырга;
2.6 пунктта «Стандартка булган таләпләр эчтәлеге» графасының беренче
абзацында «Федераль салым хезмәте идарәсендә» сүзләре алдыннан «Россия» сүзен
өстәргә;
2.7 пунктта «Стандартка булган таләпләр эчтәлеге» графасын түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
«Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булуп тора:
1. Документларда алдан килештерелмәгән төзәтүләр булу.
2. Әлеге Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документларның тулы
комплекты тапшырылмау.
3. Документларның моңа вәкаләте булмаган яки гариза бирүченең
мәнфәгатьләрен тәкъдим итү хокукын раслаучы документы булмаган зат тарафыннан
тапшырылуы.»;
2.8 пунктта:
«Стандартка булган таләпләр эчтәлеге» графасын түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«Дәүләт хезмәтен күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр:
1. Нигезләмәнең 3 пунктында билгеләнгән таләпләрне үтәлмәү.
2. Әлеге Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән гариза һәм документлар
кергән көнгә юридик затларның бердәм дәүләт реестрына кертелмәгән юридик
затның, оешманы гамәлгә куючының (гамәлгә куючыларның) Россия Федерациясе
бюджет системасы бюджетларына салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр
буенча бурычлары булуы.
Гариза бирүче тарафыннан бирелгән белешмәләрне раслау өчен дәүләт
органнарына һәм оешмаларга запрос җибәрү дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып тору
өчен нигез булып тора»;
«Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгели торган норматив хокукый акт»
графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Кушымтаның 6 пункты»;
2.12 пункттагы «Дәүләт хезмәте күрсәтү стандартына эчтәлеге» графасын
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.12. Дәүләт хезмәтеннән файдалану турында, дәүләт хезмәтен күрсәтүдә
катнашучы оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәттән файдалану турында гариза
биргәндә яки шундый хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсен алганда чиратта көтеп торуның
максималь срогы»;
2.13 пункттагы «Дәүләт хезмәте күрсәтү стандартына таләпләр эчтәлеге»
графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.13. Дәүләт хезмәтен, дәүләт хезмәтен күрсәтүдә катнашучы оешма
тарафыннан күрсәтелә торган хезмәтне, шул исәптән электрон формадагысын да,
күрсәтүне сорап гариза бирүченең гаризасын теркәү срогы»;
3 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3. Административ процедураларның (гамәлләрнең) составы, аларны үтәү
эзлеклелеге һәм вакытлары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән
административ процедураларны (гамәлләрне) электрон формада башкару
үзенчәлекләре
3.1. Дәүләт хезмәтен күрсәтүдә гамәлләр эзлеклелеге тасвирламасы.
Дәүләт хезмәтен күрсәтү үз эченә түбәндәге процедураларны ала:
гариза бирүчегә консультация бирү, гариза бирүчегә, шул исәптән дәүләт
хезмәтен күрсәтү өчен зарури булган гаризаны язу һәм документларны рәсмиләштерү
буенча да ярдәм күрсәтү;
гаризаны һәм документларны кабул итү һәм теркәү;
дәүләт хезмәтен күрсәтүдә катнаша торган органга ведомствоара запрос юллау,
дәүләт органнары һәм оешмаларына запрослар җибәрү;
дәүләт хезмәтен күрсәтү яки дәүләт хезмәтен күрсәтүдән баш тарту турында
карар кабул итү, гариза бирүчегә дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәсен тапшыру;
техник хаталарны төзәтү.
3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү, гариза бирүчегә ярдәм күрсәтү, шул
исәптән дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен мәҗбүри булган гариза язу һәм документларны
рәсмиләштерү өлешендә дә.
Гариза язучы министрлыкка язма формада, Татарстан Республикасы
Хөкүмәтенең
рәсми
порталының
Интернет-кабул
итү
бүлмәсе
аша
(http://www.minjust.tatarstan.ru) электрон хәбәр җибәреп яки дәүләт хезмәтен алу
тәртибе турында консультация алу өчен урындагы затка шәхсән мөрәҗәгать итә ала.
Бүлек белгече гариза бирүчегә шул исәптән тәкъдим ителгән документларның
составы, формасы буенча һәм дәүләт хезмәтен алу өчен башка мәсьәләләр буенча
консультацияләр бирә һәм ярдәм күрсәтә.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар, гариза язучы шәхсән мөрәҗәгать
иткәндә ул мөрәҗәгать иткән көнне, гариза язма формада яки электрон юл белән
кергәндә - гариза кергән көннән соңгы эш көненнән дә соңга калмыйча гамәлгә
ашырылалар.

Процедураларның нәтиҗәсе: тәкъдим ителгән документларның составы,
формасы буенча һәм гариза бирүчегә рөхсәт бирү һәм ярдәм күрсәтүгә караган башка
мәсьәләләр буенча консультацияләр.
3.3. Гаризаны һәм документларны кабул итү һәм теркәү.
3.3.1. Гариза язучы шәхсән (вәкиле аша) кәгазьдәге вариантта яки Татарстан
Республикасы Хөкүмәте рәсми порталының Интернет-кабул итү бүлмәсе
(ttp://www.minjust.tatarstan.ru) аша яки почта аркылы Министрлыкка әлеге
Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документлар теркәлгән гаризаны китерә
(юллый).
3.3.2. Оештыру эшләре һәм документлар әйләнеше бүлеге (алга таба Документлар әйләнеше бүлеге) гамәлгә ашыра:
гариза һәм документларны кабул итү һәм теркәүне;
әлеге Регламентның 2.7 пунктында күрсәтелгән документларны кабул итүдән
баш тарту өчен нигезләрнең булу-булмавын тикшерүне;
әлеге Регламентның 2.7 пунктында күрсәтелгән нигезләр булган очракта, гариза
бирүчегә гариза һәм документларны, документларны кабул итүдән баш тарту өчен
ачыкланган нигезләрне аңлатып, теркәмичә генә кире кайтара. Мөрәҗәгать итүче
таләбе буенча баш тарту язма рәвештә рәсмиләштерелә.
Мөрәҗәгать итүче гариза һәм документларны почта (электрон почта) аша
җибәргәндә Документлар әйләнеше бүлеге белгече аңа документларны почта
(электрон почта) аша, баш тарту өчен нигезләрнең эчтәлеген язмача аңлатып, кире
кайтара.
Документлар кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр булмаган очракта
Документлар әйләнеше бүлеге белгече башкара:
Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарының «Электрон Хөкүмәт»
бердәм ведомствоара электрон документлар әйләнеше системасында (алга таба –
электрон документ әйләнеше) гариза һәм документларны теркәүне;
Татарстан Республикасы юстиция министры яисә аның вазыйфаларын
башкаручы зат (алга таба – министр), һәм министрның беренче урынбасары йә аның
вазыйфаларын башкаручы зат (алга таба – министрның беренче урынбасары)
гаризаны карап тикшергәннән соң, аны, теркәлгән документлар белән бергә (кәгазь
тапшыргычта кергән очракта) электрон документ әйләнешендә Бүлеккә тапшыра.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать итүче
мөрәҗәгате кергән (гариза почта аша кергән) көнендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән, теркәлгән, Бүлеккә җибәрелгән яки
гариза бирүчегә кире кайтарылган гариза һәм документлар.
3.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органга ведомствоара запрос җибәрү,
дәүләт органнарына һәм оешмаларга запрослар җибәрү.
3.4.1. Гаризада һәм документларда юридик затның Нигезләмәнең 3
пунктындагы икенче-бишенче абзацларында билгеләнгән критерийларның берәрсенә
туры килү – килмәве турындагы белешмәләр булган очракта, Бүлек белгече югарыда
күрсәтелгән белешмәләрне раслау максатларында дәүләт органнарына яисә
оешмаларга запрос проектын әзерли һәм аны Бүлек башлыгына килештерүгә җибәрә.
Бер үк вакытта электрон формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек
системасы (алга таба – ВЭХС) ярдәмендә юридик затта Россия Федерациясе бюджет

системасы бюджетларына салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча
бурычлар булу (булмау) турында мәгълүмат бирү турында Россия Федераль салым
хезмәтенең ТР буенча идарәсенә запрос җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Бүлеккә гариза кергән
көннән бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүматлар бирү турында Бүлек башлыгына
килештерүгә җибәрелгән запрос проекты һәм мәгълүматларны бирү турында ВЭХС
аша Россия Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенә
җибәрелгән запрос проекты.
3.4.1.1. Мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләре әлеге Регламентның 3.4.1
пунктының икенче абзацы нигезендә ВЭХС аша кергән запрос нигезендә соратып
алына торган белешмәләрне закон белән билгеләнгән срокта тапшыралар.
Процедураларның нәтиҗәсе: Ведомствоара запроска җавап нәтиҗәсе булган,
Министрлыкка җибәрелгән белешмәләр.
3.4.2. Бүлек башлыгы әлеге Регламентның 3.4.1. пунктының беренче абзацында
күрсәтелгән запрос проектын килештерә һәм аны килештерү өчен министрның
беренче урынбасарына юллый.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар проект Бүлек белгеченнән кергән
көнне гамәлгә ашырылалар.
Процедураларның нәтиҗәсе: Бүлек башлыгы тарафыннан килештерелгән һәм
килештерү өчен министрның беренче урынбасарына юлланган запрос проекты.
3.4.3. Министрның беренче урынбасары запрос проектын килештерә һәм аны
имзалау өчен министрга юллый.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар проект Бүлек башлыгыннан
кергән көнне гамәлгә ашырылалар.
Процедураларның нәтиҗәсе: министрның беренче урынбасары тарафыннан
килештерелгән һәм имзалау өчен министрга юлланган запрос проекты.
3.4.4. Министр запросны имзалый һәм аны Документлар әйләнеше бүлегенә
юллый.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар проект имзалауга кергән көнне
гамәлгә ашырылалар.
Процедураларның нәтиҗәсе: имзаланган һәм Документлар әйләнеше бүлегенә
юлланган запрос.
3.4.5. Документлар әйләнеше бүлеге белгече:
запросны терки һәм аны тиешле дәүләт органына яки оешмага юллый.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар запрос имзаланган көнне
башкарылалар.
Процедураның нәтиҗәсе: юлланган запрос.
3.4.6. Дәүләт органы яки оешма запросны законда билгеләнгән вакытта
карыйлар. Запросны карау вакыты дәүләт хезмәтен күрсәтү вакыты эченә керми.
3.5. Рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында күрсәтмә чыгару,
гариза бирүчегә дәүләт хезмәте нәтиҗәсен бирү.
3.5.1. Бүлек белгече әлеге Регламентның 3.4.1 пунктында күрсәтелгән һәм
мөрәҗәгать итүче тарафыннан бирелгән документлар нигезендә гамәлгә ашыра:

дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту өчен әлеге Регламентның 2.8 пунктында
күрсәтелгән нигезләрнең булу-булмавын тикшерүне;
юридик затка рөхсәт бирү турында (бәяләмәнең билгеләнгән критерийларга
туры килүе турындагы белешмәләр раслану яки Татарстан Республикасы башкарма
хакимияте органының Нигезләмәнең 3 пунктындагы алтынчы абзацында күрсәтелгән
бәяләмәсе (алга таба – бәяләмә) булган оракта, шулай ук Россия Федерациясе бюджет
системасы бюджетларына салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча
бурычлар булмау очрагында) яисә рөхсәт бирүдән баш тарту турында (бәяләмәнең
булмавы яки аның билгеләнгән критерийларга туры килүе турында белешмәләр
расланмаган очракта яисә Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына
салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча бурычлар булу очрагында),
боерык проектын, шулай ук озату хаты проектын әзерли һәм аларны Бүлек
башлыгына килештерүгә җибәрә. Озату хатында рөхсәт бирүдән баш тарткан очракта
баш тарту сәбәпләре аңлатыла.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Бүлеккә җибәрелгән
запросларга җаваплар кергән көннән ике эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту
турында Бүлек башлыгына килештерүгә җибәрелгән күрсәтмә проектлары һәм
хатлар.
3.5.2. Бүлек башлыгы рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту турындагы
карарлар проектларын һәм хатларны килештерә һәм проектларны килештерү өчен
министрның беренче урынбасарына юллый.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар проектлар Бүлек белгеченнән
кергән көнне гамәлгә ашырылалар.
Процедураларның нәтиҗәсе: рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту
турында Бүлек башлыгы белән килештерелгән һәм килештерү өчен министрның
беренче урынбасарына юлланган карар проектлары һәм хатлар.
3.5.3. Министрның беренче урынбасары рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш
тарту турындагы карар проектларын һәм хатларны килештерә һәм проектларны
имзалау өчен министрга юллый.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар проектлар Бүлек башлыгыннан
кергән көнне гамәлгә ашырылалар.
Процедураларның нәтиҗәсе: рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту
турында министрның беренче урынбасары белән килештерелгән һәм имзалау өчен
министрга юлланган карар проектлары һәм хатлар.
3.5.4. Министр рөхсәт бирү турындагы яки рөхсәт бирүдән баш тарту
турындагы карар проектын һәм хатны имзалый һәм аларны Бүлеккә юллый.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар рөхсәт бирү турындагы яки
рөхсәт бирүдән баш тарту турындагы карар проекты һәм хат имзалауга кергән көннән
бер эш көне эчендә гамәлгә ашырылалар.
Процедураларның нәтиҗәсе: рөхсәт бирү турындагы яки рөхсәт бирүдән баш
тарту турындагы имзаланган һәм Бүлеккә юлланган карар һәм хат.
3.5.5. Бүлек белгече рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту турындагы
карарны номерлый, аңа дата куя һәм аның күчермәсен ясый. Карарның күчермәсе хат
белән бергә Докуменлар әйләнеше бүлегенә тапшырыла.

Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән
баш тарту турында карар һәм хат имзаланган көнне гамәлгә ашырылалар.
Процедураларның нәтиҗәсе: рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту
турында Документлар әйләнеше бүлегенә юлланган карар күчермәсе һәм хат.
3.5.6. Документлар әйләнеше бүлеге белгече:
хатны терки һәм рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту турындагы карар
күчермәсе белән бергә аны гаризада күрсәтелгән ысул белән гариза язучыга юллый
(тапшыра).
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән
баш тарту турында карар һәм хат имзаланган көнне гамәлгә ашырылалар.
Процедураларның нәтиҗәсе: теркәлгән һәм рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән
баш тарту турындагы карар күчермәсе белән бергә гаризада күрсәтелгән ысул белән
гариза язучыга юлланган (тапшырылган) хат.
3.5.7. Нигезләмәнең 3 пунктындагы алтынчы абзацында күрсәтелгән Татарстан
Республикасы башкарма хакимияте органы бәяләмәсе булган очракта, Бүлек белгече
ВСЭХ ярдәмендә әлеге Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән гариза һәм
документлар кергән датага юридик затларның бердәм дәүләт реестрына кертелмәгән
оешманы гамәлгә куючыга (гамәлгә куючыларга) карата, Россия Федерациясе
бюджет системасы бюджетларына салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр
буенча бурычлар булу (булмау) турында белешмәләр бирү хакында электрон
формада запрос җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Бүлеккә гариза кергән
көннән бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүмат бирү турында запрос.
3.5.8. Әлеге Регламентның 3.5.7 пункты нигезендә, мәгълүмат белән тәэмин
итүче белгечләре ВЭХС аша кергән запрос нигезендә закон белән билгеләнгән срокта
соратып алына торган белешмәләрне тапшыралар.
Процедураларның нәтиҗәсе: Ведомствоара запроска җавап нәтиҗәсе булган,
Министрлыкка җибәрелгән белешмәләр.
3.5.9. Алга таба административ процедуралар әлеге Регламентның 3.5-3.5.6
пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла.
3.6. Техник хаталарны төзәтү.
Министрның рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту турындагы боерыгын
кабат рәсмиләштерү алдарак бирелгән боерыкта җибәрелгән техник хатаны (хәреф
хатасы, грамматик яки арифметик хата) төзәтү белән бәйле рәвештә башкарыла.
Карарны кабат рәсмиләштерү ирекле формада язылган һәм теркәлгән, әлеге
Регламентның 3.3.1 пунктында күрсәтелгән ысулларның берсе белән бирелә торган
(гаризаның тәкъдим ителә торган формасы әлеге Регламентка 1 нче кушымтада
күрсәтелгән) гариза нигезендә гамәлгә ашырыла. Гаризага гариза бирүчегә дәүләт
хезмәтен күрсәтүнең техник хата белән булган нәтиҗәсе буларак бирелгән карар
күчермәсе, шулай ук юридик зат вәкиленең вәкаләтләрен раслаучы документ
күчермәсе дә теркәлә.
3.6.1. Документлар әйләнеше бүлеге белгече:
электрон документлар әйләнешендә техник хатаны төзәтү турындагы гаризаны
кабул итүне һәм теркәүне гамәлгә ашыра;

гаризаны электрон документлар әйләнешендә министр һәм министрның
беренче урынбасары караганнан соң гаризаны теркәлгән документлар белән бергә
(кәгазь документлар булганда) Бүлекккә тапшыра.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар гариза кергән көннән бер көн
эчендә башкарылалар.
Процедураларның нәтиҗәсе: техник хатаның төзәтелүе турындагы кабул
ителгән, теркәлгән һәм Бүлеккә тапшырылган гариза.
3.6.2. Бүлек белгече:
рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында техник хата төзәтелгән
карар проектын әзерли;
рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында карар проектын килештерү
өчен Бүлек башлыгына юллый.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар гариза Бүлеккә кергән көннән бер
эш көне дәвамында гамәлгә ашырылалар.
Процедураларның нәтиҗәсе: килештерү өчен Бүлек башлыгына юлланган карар
проекты.
3.6.3. Бүлек башлыгы карар проектын килештерә һәм аны килештерү өчен
министрның беренче урынбасарына юллый.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедура проект Бүлек белгеченнән кергән
көнне гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту
турында Бүлек башлыгы тарафыннан килештерелгән һәм имзалау өчен министрның
беренче урынбасарына юлланган карар проекты.
3.6.4. Министрның беренче урынбасары рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш
тарту турындагы карар проектын килештерә һәм аны имзалау өчен министрга юллый.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедура проект Бүлек башлыгыннан кергән
көнне гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында
министрның беренче урынбасары тарафыннан килештерелгән һәм имзалау өчен
министрга юлланган карар проекты.
3.6.5. Министр рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында кабат
рәсмиләштерелгән карарны имзалый һәм аны Бүлек белгеченә юллый.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедура карар проекты имзалауга кергән
көнне гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында
кабат рәсмиләштерелгән һәм расланган карар.
3.6.6. Бүлек белгече:
рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту турында кабат рәсмиләштерелгән
карарга беренчел карар теркәлгән номерны бирә, беренчел карарның датасын куя һәм
карарның күчермәсен ясый;
гариза бирүчегә, гариза бирүченең теләге буенча, техник хатаны төзәтү яки
дәүләт хезмәтен күрсәтүне сораган гаризада күрсәтелгән ысулны кулланып
документның әзерлеге хакында хәбәр итә:
әгәр дә гариза бирүче аны шәхсән кулына алырга теләк белдергән булса, кабат
рәсмиләштерелгән карарны бирү көне һәм вакыты турында белдерә;

карарның күчермәсен, гариза бирүчегә юлласыннар өчен, Документлар
әйләнеше бүлегенә тапшыра.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар кабат рәсмиләштерелгән карар
имзаланган көнне гамәлгә ашырылалар.
Процедураның нәтиҗәсе: теркәлгән карар. Карар күчермәсен тапшыруның
гариза бирүче белән килештерелгән ысулы.
3.6.7. Гариза бирүчегә дәүләт хезмәтен күрсәтүнең техник хата төзәтелгән
нәтиҗәсен тапшыру.
Документлар әйләнеше бүлеге белгече рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш
тарту турындагы карарның күчермәсен гариза бирүчегә гаризада күрсәтелгән ысул
белән тапшыра (юллый).
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедура рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш
тарту турындагы карар имзаланган көнне гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә тапшырылган (юлланган) техник
хата төзәтелгән карар күчермәсе.»;
5 бүлекнең 5.1 пунктындагы беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян
итәргә:
«5.1. Дәүләт хезмәтен күрсәтүне сорап мөрәҗәгать итүчеләр Министрлыкның,
Министрлыкның вазыйфаи затының яки Министрлыкның дәүләт хезмәткәренең
карарларына, кылган гамәлләренә (гамәл кылмауларына) карата судка кадәр
Министрлыкка шикаять белдерүгә хокуклылар. Дәүләт хезмәтен күрсәтүгә бәйле
рәвештә министр кабул иткән карарларга, гамәлләргә (гамәл кылмауларга) карата
белдерелгән шикаятьләр Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына бирелә.».

