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Татарстан Республикасы Төзелеш,
архитектура һәм торак-коммуналь
хуҗалыгы министрлыгының «Проект
документларына
һәм
(яисә)
инженерлык эзләнү нәтиҗәләренә
дәүләт экспертизасы буенча дәүләт
хезмәте күрсәтүнең административ
регламентын раслау турында» 2020
елның 26 июнендәге 99/о номерлы
боерыгы белән расланган Проект
документларына
һәм
(яисә)
инженерлык эзләнү нәтиҗәләренә
дәүләт экспертизасы буенча дәүләт
хезмәте күрсәтүнең административ
регламентына үзгәрешләр кертү
хакында

1. Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь
хуҗалыгы министрлыгының «Проект документларына һәм (яисә) инженерлык
эзләнү нәтиҗәләренә дәүләт экспертизасы буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
административ регламентын раслау турында» 2020 елның 26 июнендәге 99/о
номерлы боерыгы белән (Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм
торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгының 2020 елның 8 декабрендәге 204/о
номерлы боерыгы нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) расланган Проект
документларына һәм (яисә) инженерлык эзләнү нәтиҗәләренә дәүләт экспертизасы буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына кертелә
торган, кушымтада бирелгән үзгәрешләрне расларга.
2. Юридик бүлеккә, дәүләт теркәвенә алу өчен, әлеге боерыкның Татарстан
Республикасы Юстиция министрлыгына җибәрелүен тәэмин итәргә.
3. Массакүләм мәгълүмат чаралары белән хезмәттәшлек секторына әлеге
боерыкның «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан

Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгының рәсми сайтында урнаштырылуын тәэмин итәргә.
Министр

М.М.Айзатуллин

Татарстан Республикасы Төзелеш,
архитектура һәм торак-коммуналь
хуҗалыгы министрлыгының 2021
елның «24» 05.2021 № 90/о
боерыгы белән расланды
Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь
хуҗалыгы министрлыгының «Проект документларына һәм (яисә) инженерлык
эзләнү нәтиҗәләренә дәүләт экспертизасы буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
административ регламентын раслау турында» 2020 елның 26 июнендәге 99/о
номерлы боерыгы белән (Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм
торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгының 2020 елның 8 декабрендәге 204/о
номерлы боерыгы нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) расланган Проект
документларына һәм (яисә) инженерлык эзләнү нәтиҗәләренә дәүләт
экспертизасы буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына
кертелә торган үзгәрешләр
1 бүлектә:
1.3.4 пунктның 1 пунктчасындагы өченче-дүртенче абзацларны түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
«Татарстан Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү
порталында (http://uslugi.tatar.ru) (алга таба – Республика порталы);
Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең (функцияләрнең) бердәм
порталында (http://gosuslugi.ru) (алга таба – Бердәм портал).»;
1.3.5 пунктны киләсе редакциядә бәян итәргә:
«1.3.5. «ТР Төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя
кую идарәсе» дәүләт автоном учреждениесенең урнашкан урыны, белешмә
телефоннары, эш графигы, рәсми сайтының адресы, шулай ук электрон почта
адресы турындагы мәгълүмат Министрлыкның рәсми сайтында, «ТР Төзелеш
һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе» дәүләт
автоном учреждениесенең рәсми сайтында, «Татарстан Республикасы Дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү реестры» дәүләт мәгълүмат системасында
(алга таба – Хезмәтләр күрсәтү реестры) һәм Республика порталында
урнаштырылган. Дәүләт хезмәте күрсәтүне контрольдә тоту өчен җаваплы
органнар (учреждениеләр) һәм вазыйфаи затлар турында белешмәләр әлеге
Регламентның белешмәлек кушымтасында китерелгән.
Дәүләт хезмәте күрсәтү турында мәгълүмат стендларында һәм «ТР
Төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе»
дәүләт автоном учреждениесе рәсми сайтында Татарстан Республикасы дәүләт
телләрендә урнаштырыла торган мәгълүмат әлеге Регламентның 1.3.1, 2.1, 2.3.2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 5.1 пунктларындагы (пунктчасындагы) белешмәләрне үз эченә
ала.
Бердәм порталда, Республика порталында Хезмәтләр күрсәтү реестрында
булган белешмәләр нигезендә дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе һәм сроклары
турындагы мәгълүмат мөрәҗәгать итүчегә бушлай бирелә.

Дәүләт хезмәте күрсәтү сроклары һәм тәртибе турында мәгълүматтан
файдалану мөрәҗәгать итүче тарафыннан нинди дә булса таләпләрне үтәмичә,
шул исәптән мөрәҗәгать итүченең техник чараларына урнаштырылуы лицензия
яки түләү алуны, мөрәҗәгать итүчене теркәүне яки авторлаштыруны яки аның
тарафыннан персональ белешмәләр тапшыруны таләп итә торган программа
тәэминаты хуҗасы белән башка төрле килешүне таләп итә торган программа
тәэминатыннан файдаланмыйча гына башкарыла.»;
2 бүлектә:
2.4 пунктта «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасына түбәндәге
эчтәлекле ундүртенче абзац өстәргә:
«Дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсе Республика порталыннан файдаланып
бирелми»;
2.4 пунктта «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасының 5
пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5. 5. Электрон документ формасындагы дәүләт экспертизасы бәяләмәсе,
Капиталь төзелеш объектлары проект документларына экспертиза
бәяләмәләренең бердәм дәүләт реестрында реестр номеры беркетелгән көннән
соңгы бер эш көне эчендә, ләкин дәүләт экспертизасын уздыру срогының соңгы
эш көне узганчы, «ТР Төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм
бәя кую идарәсе» дәүләт автоном учреждениесенең рәсми сайтында мөрәҗәгать
итүченең шәхси кабинетына (алга таба – шәхси кабинет) кертелә»;
2.5 пунктта «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасының унынчы
абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Гариза һәм документлар Мөрәҗәгать итүче тарафыннан көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә
шәхси кабинетта тапшырыла»;
2.6 пунктта «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасына түбәндәге
эчтәлекле абзац өстәргә:
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясының 1 өлешендәге 72
пункты нигезендә элегрәк электрон үрнәкләре таныкланган документларны һәм
мәгълүматларны кәгазьдә тапшыруны, мондый документларга тамгалар кертү
яки аларны бетерү дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтүнең кирәкле шарты
булып торган очраклардан тыш һәм федераль законнарда билгеләнгән башка
очраклардан тыш».
2.7 пунктта «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасына
түбәндәгеләрне өстәргә:
түбәндәге эчтәлекле пункт:
«з) «Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендәге 63-ФЗ номерлы
Федераль закон (алга таба – 63-ФЗ номерлы Федераль закон) һәм «Дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге
210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль закон)
таләпләре нигезендә гади электрон имза белән имзаланмаган (таныкланмаган)
гариза һәм документларны тапшыру (гариза электрон формада тапшырылган
очракта)»;
түбәндәге эчтәлекле абзац:

«Хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм документлар Бердәм порталда
урнаштырылган, хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе турындагы мәгълүматка
туры китереп тапшырылган булсалар, гаризаны һәм хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
башка документларны кабул итүдән баш тарту рөхсәт ителми»
2.7 пунктның «Дәүләт хезмәте күрсәтүне яисә таләпне билгели торган
норматив хокукый акт» графасында «Нигезләмәнең 24 пункты« сүзләреннән соң
«, 63-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләрне электрон формада күрсәтүгә карата таләпләр
турында» 2016 елның 26 мартындагы карары белән расланган Дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләрне электрон формада күрсәтү таләпләренең (алга таба –
Таләпләр) 7 пункты» сүзләрен өстәргә;
2.8 пунктта:
«Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасында:
икенче абзацны үз көчен югалткан дип танырга;
түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:
«Әгәр дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза һәм дәүләт хезмәте күрсәтү
өчен кирәкле документлар дәүләт хезмәте күрсәтү сроклары һәм тәртибе
турында Бердәм порталда бастырып чыгарылган мәгълүмат нигезендә
тапшырылган булса, дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту рөхсәт ителми»;
«Хезмәт күрсәтүне яки таләпне билгели торган норматив хокукый акт»
графасында «Нигезләмәнең 23, 23 (2) пунктлары» сүзләреннән соң «, Таләпләрнең 7 пункты» сүзләрен өстәргә;
2.9 пунктта «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасына түбәндәге
эчтәлекле дүртенче абзац өстәргә:
«4. Дәүләт хезмәте күрсәтү өчен дәүләт пошлинасын түләү һәм Россия
Федерациясе законнары нигезендә алына торган башка төрле түләүләрне түләү
Республика порталыннан һәм рәсми сайттан файдаланып гамәлгә ашырылмый».
2.13 пунктта «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасына түбәндәге
эчтәлекле абзац өстәргә:
««ТР Төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую
идарәсе» дәүләт автоном учреждениесендә рәсми мөрәҗәгатьне һәм дәүләт
хезмәте күрсәтү өчен кирәкле башка документларны Республика порталыннан
файдаланып кабул итү һәм теркәү гамәлгә ашырылмый».
2.15 пунктта «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасына түбәндәге
эчтәлекле абзацлар өстәргә:
«Рәсми мөрәҗәгатьне үтәү барышы турында белешмәләр алу Республика
порталыннан файдаланып гамәлгә ашырылмый.
Мөрәҗәгать итүче күчмә радиотелефон элемтәсе җайланмалары ярдәмендә, Бердәм порталдан, Республика порталыннан, терминал җайланмаларыннан файдаланып, хезмәт күрсәтү сыйфатын бәяләргә хокуклы»;
2.16 пункттагы «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасын
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Проект документлары һәм (яки) инженерлык эзләнү нәтиҗәләре, шулай
ук проект документларына һәм (яки) инженерлык эзләнү нәтиҗәләренә экспертиза үткәрү өчен кирәкле башка документлар электрон формада тапшырыла.
«ТР Төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую

идарәсе» дәүләт автоном учреждениесенә рәсми мөрәҗәгать тапшыру өчен
кабул итүгә язылу Республика порталыннан файдаланып гамәлгә ашырылмый.
Дәүләт экспертизасын уздыру турында электрон рәвештәге гариза белән
«ТР Төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе»
дәүләт автоном учреждениесенең рәсми сайтында мөрәҗәгать итәргә мөмкин:
http://gosekspertiza-rt.ru.
Электрон формада дәүләт хезмәте күрсәткәндә мөрәҗәгать итүче хокуклы:
а) дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында Бердәм порталда
һәм Республика порталында урнаштырылган мәгълүматны алырга;
б) дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы гаризаны һәм дәүләт хезмәте күрсәтү
өчен кирәкле башка документларны, шул исәптән электрон үрнәкләре элегрәк
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясының 1 өлешендәге 7.2 пункты
нигезендә таныкланган документларны һәм мәгълүматны шәхси кабинеттан
файдаланып тапшырырга;
в) электрон формада тапшырылган дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы
гаризаларны үтәү барышы турында шәхси кабинетта белешмәләр алырга;
г) Республика порталыннан файдаланып, дәүләт хезмәте күрсәтү
сыйфатын бәяләргә;
д) дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен электрон документ формасында
шәхси кабинетта алырга;
е) Республика порталы, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган
органнар, аларның вазыйфаи затлары тарафыннан дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтелгәндә кабул ителгән карарларга һәм кылынган гамәлләргә
(гамәл кылмауга) судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү процессын тәэмин
итә торган федераль дәүләт мәгълүмат системасы порталы ярдәмендә «ТР
Төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе»
дәүләт автоном учреждениесе, шулай ук аның вазыйфаи затлары, дәүләт
хезмәткәрләре карарына һәм гамәленә (гамәл кылмавына) шикаять бирергә.
Гаризаны формалаштыру, гаризаны өстәмә рәвештә нинди дә булса башка
формада тапшыру зарурлыгыннан тыш, «ТР Төзелеш һәм архитектура буенча
дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе» дәүләт автоном учреждениесенең
рәсми сайтында гаризаның электрон формасын тутыру юлы белән гамәлгә
ашырыла.
Электрон формада тапшырылган документлар оешма җитәкчесе яки аның
тарафыннан вәкаләт бирелгән зат тарафыннан 63-ФЗ номерлы Федераль законда
каралган көчәйтелгән квалификацияле электрон имзадан файдаланып имзалана;
3 нче бүлектә:
3.3 пунктны киләсе редакциядә бәян итәргә:
«3.3. Гаризаны һәм документларны кабул итү һәм теркәү.
Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү өчен Мөрәҗәгать итүче «ТР Төзелеш һәм
архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе» дәүләт автоном
учреждениесенең рәсми сайтыннан файдалана. Бердәм порталда, Республика
порталында «ТР Төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя
кую идарәсе» дәүләт автоном учреждениесенең рәсми сайтына сылтама
урнаштырылган.

Гаризаны һәм әлеге Регламентның 2.5 пункты нигезендә көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән имзаланган документларны Мөрәҗәгать
итүче электрон документ рәвешендә шәхсән яисә ышанычлы заты аша тапшыра.
Дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза тапшырылган көннән соңгы бер эш
көне эчендә документларны кабул итү белән шөгыльләнүче «ТР Төзелеш һәм
архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе» дәүләт автоном
учреждениесе белгечләре, әлеге Регламентның 2.5 пунктына туры китереп,
зарури документларның булу-булмавын тикшерә.»

