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КАРАР
№ 11

Тәкъдим итүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү
турында
расланган белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтү
Башкарма комитетның 19.02.2002 ел, № 3 карары
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның
27 июлендәге 210-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ
номерлы Федераль законнар нигезендә, «Биектау муниципаль районы Алат авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына, Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Алат авыл җирлеге башкарма комитеты авыл җирлеге Уставы
нигезендә, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Алат авыл җирлеге
башкарма комитеты төзелде.
КАРАР:
1. Алат авыл җирлеге Башкарма комитетының 20.02.2001 ел, № 66 карары
белән расланган белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: :
1) 2.5 пунктның 2 пунктында түбәндәге эчтәлекле 5 һәм 6 пунктчалар белән
өстәргә::
«5) йорт кенәгәсен саклау бурычы 31.12.2017 елга кадәр торак биналарның
милекчеләренә йөкләнгән очракта, мөрәҗәгать итүче тарафыннан йорт кенәгәсе
тапшырыла;
6) шәхси торак йортка хокук билгели торган документлар (әгәр милек хокукы
күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән булса) – хуҗалык
кенәгәсеннән өземтә өчен.»;
2) 2.6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: «
2.6. Дәүләт органнары, җирле
Ведомствоара
мәгълүмати
үзидарә органнары һәм дәүләт
органнары яки җирле үзидарә хезмәттәшлек кысаларында килеп
органнары карамагында булган, чыга:
шулай ук мөрәҗәгать итүче
1. Күчемсез милекнең Бердәм
аларны, шул исәптән электрон
формада алу ысулларын, аларны дәүләт реестрыннан өземтә.

бирү тәртибен, дәүләт органы,
җирле үзидарә органы яисә әлеге
документлар белән эш итүче
оешма
карамагында
булган
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
норматив
хокукый
актлар
нигезендә
кирәкле
документларның тулы исемлеге
.»;
3) 2.8 пунктының 2 пунктчасында түбәндәге эчтәлекле 2 пунктча өстәргә::
2) Башкарма комитет карамагында яшәү (тору) урыны буенча гражданны теркәүне
раслаучы белешмәләрнең булмавы.»;
4) 2.15 һәм 2.16 пунктларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең
2.15.
Муниципаль
хезмәт
һәркем
өчен
мөмкин
булуы
күрсәтүләрдән
файдалану күрсәткечләре булып тора:
мөмкинлеге
һәм
сыйфаты
җәмәгать
транспортыннан
файдалану
мөмкинлеге
булган зонада
күрсәткечләре, шул исәптән
документлар кабул итү һәм бирү алып
мөрәҗәгать
итүченең барыла торган бинаның урнашу
муниципаль хезмәт күрсәткәндә урыны;
кирәкле белгечләр саны, шулай ук
вазыйфаи затлар белән үзара
гариза бирүчеләрдән документлар
хезмәттәшлеге саны һәм аларның кабул ителә торган бүлмәләр булу;
дәвамлылыгы,
муниципаль
мәгълүмат
стендларында,
муниципаль
районның
рәсми
хезмәт
күрсәтүнең
барышы
сайтында,
Бердәм
порталда,
турында
мәгълүмат
алу республика порталында Муниципаль
мөмкинлеге,
шул
исәптән хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе һәм
сроклары турында тулы мәгълүмат
мәгълүмати-коммуникацион
булу;
технологияләрдән файдаланып,
ярдәм
күрсәтү
инвалидларга
киртәләрне,
дәүләт
һәм
муниципаль преодолении
комачаулаучы
аларга
хезмәт
күрсәтү,
хезмәтләр
күрсәтүнең
алар белән беррәттән, башка затлар.
күпфункцияле үзәгендә (шул
Муниципаль
хезмәт
күрсәтү
исәптән
тулы сыйфаты булмау белән характерлана:
гариза бирүчеләргә документлар
күләмдә)муниципаль
хезмәт
кабул итү һәм бирү чиратлары;
күрсәтүнең
мөмкинлеге
йә
муниципаль
хезмәт
күрсәтү
мөмкинлеге
булмау
(шул срокларын бозу;
муниципаль
хезмәт
күрсәтүче
исәптән тулы күләмдә), җирле муниципаль
хезмәткәрләрнең
үзидарә органының теләсә кайсы гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
Территориаль
бүлекчәсендә, шикаятьләр;
муниципаль
хезмәт
күрсәтүче
мөрәҗәгать
итүчене
сайлау муниципаль
хезмәткәрләрнең
буенча (экстриториаль принцип), мөрәҗәгать итүчеләргә карата әдәпсез,
дәүләт
һәм
муниципаль игътибарсыз мөнәсәбәтенә карата
хезмәтләр
күрсәтүнең шикаятьләр.
Муниципаль
хезмәт
күрсәтү
күпфункцияле
үзәкләрендә турындагы запросны биргәндә һәм
дәүләт
һәм
муниципаль муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алганда,
хезмәт
күрсәтүче
хезмәтләр
күрсәтү
турында муниципаль
вазыйфаи затның һәм мөрәҗәгать
Федераль
законның
15.1 итүченең үзара хезмәттәшлеге күздә

статьясында
(комплекслы
запрос) каралган берничә дәүләт
һәм (яисә)муниципаль хезмәт
күрсәтү турындагы соратып алу
юлы белән (комплекслы запрос)

2.16. Башка таләпләр, шул
исәптән экстрориаль принцип
буенча
муниципаль
хезмәт
күрсәтүнең
үзенчәлекләрен
исәпкә алучы (әгәр муниципаль
хезмәт экстриториаль принцип
буенча бирелгән булса) һәм
электрон формада муниципаль
хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре

тотыла. Хезмәттәшлек дәвамлылыгы
регламент белән билгеләнә.
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең
барышы турында мәгълүмат гариза
бирүче
тарафыннан
муниципаль
районның рәсми сайтында, Дәүләт һәм
муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең
бердәм порталында, КФҮтә алырга
мөмкин.
Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга
таба – КФҮ) аша муниципаль хезмәт
күрсәтү,
КФҮнең
читтәге
эш
урыннары аша башкарылмый.
Экстриториаль принцип буенча
муниципаль хезмәт һәм комплекслы
соратып алу составында күрсәтелми
Муниципаль хезмәтне электрон
рәвештә
алу
тәртибе
турында
консультацияне Интернет-кабул итү
бүлмәсе яки Татарстан Республикасы
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
Порталы аша алырга мөмкин.
Муниципаль хезмәтне электрон
рәвештә күрсәткәндә гариза бирүче
хокуклы:
а) бердәм порталда яки региональ
порталда урнаштырылган муниципаль
хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары
турында мәгълүмат алырга;
б) региональ порталның «шәхси
кабинет» н кулланып, муниципаль
хезмәт күрсәтү турында гаризаның
электрон формасын тутыру юлы белән
гариза бирергә.
Региональ
порталның
«шәхси
кабинет» аша муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документлар
җибәргәндә
көчәйтелгән
квалификацияле
электрон
имза
кулланыла. Мөрәҗәгать итүче Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең 25.06.2012
ел, № 634 карарында каралган
очракларда гади электрон имза
кулланырга хокуклы;
в) электрон формада бирелгән
муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы
гаризаларны үтәү барышы турында
белешмәләр алырга;
г) төбәк порталы аша муниципаль
хезмәт
күрсәтүнең
сыйфатын
бәяләргә.;
д) нәтиҗә алырга
электрон документ формасында
муниципаль хезмәт күрсәтү;
е) Башкарма комитетның, шулай ук
аның
вазыйфаи
затларының,
муниципаль
хезмәткәрләрнең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаятьне муниципаль

районның рәсми сайты, төбәк порталы,
федераль дәүләт мәгълүмат системасы
порталы аша бирергә.
.»;
5) 3 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару
сроклары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән административ
процедураларны электрон формада башкару үзенчәлекләре;;
6) 3.3.1 пунктында «яисә КФҮ аша» сүзләрен төшереп калдырырга;
7) 5 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, оешмаларның, 27.07.2010 ел,
№210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән
оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи затларының, муниципаль
берәмлекләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) мөрәҗәгать
итүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү
хезмәткәрләр, хезмәткәрләр
5.1. Муниципаль хезмәт алучылар Башкарма комитет хезмәткәрләренең
Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка
кадәр тәртиптә шикаять бирергә хокуклы.
Мөрәҗәгать итүче шикаять белән, шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать
итә ала:
1) «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»27.07.2010
ел, № 210-ФЗ Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән таләпне, дәүләт яисә
муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны теркәү срогын бозу.;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу.
3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, Биектау муниципаль
районының муниципаль хокукый актларында тапшыру яки аларны гамәлгә ашыру
каралмаган гамәлләрне башкару документларын яисә мәгълүматны таләп итү яисә
гамәлгә ашыру;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында, Биектау муниципаль районының
муниципаль хокукый актларында каралган документларны кабул итүдән баш тарту.;
5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һәм башка норматив хокукый актларында, Биектау муниципаль
районының муниципаль хокукый актларында баш тарту нигезләре каралмаган
булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту.
6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, Биектау муниципаль
районының муниципаль хокукый актларында каралмаган түләү таләпе;

7) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда
башкарма комитетның, Башкарма комитетның вазыйфаи затының җибәрелгән
хаталарын һәм хаталарын төзәтүдән баш тартуы яисә мондый төзәтмәләрнең
билгеләнгән срогын бозу.;
8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын
яки тәртибен бозу;
9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һәм башка норматив хокукый актларында, Биектау муниципаль
районының муниципаль хокукый актларында муниципаль хезмәт күрсәтүне
туктатып тору.
10)мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәткәндә, муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль
хезмәт күрсәтүдән баш тарткан очракта, 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль
законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш,
документларның булмавы һәм (яисә) дөреслеге күрсәтелмәгән документлары яисә
таләбе.
5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять язмача кәгазьдә яки
электрон формада бирелә.
Шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрен
кулланып, Биектау муниципаль районының рәсми сайтыннан җибәрелергә мөмкин.
https://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ Фәрит Мөхәммәтшин: "Татарстан Республикасы
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең бердәм порталын булдыру мөһим"
http://uslugi.tatar.ru/ дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) бердәм
порталын булдыру http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергә мөмкин
каршындагы шәхси кабул итү мөрәҗәгать итүченең.
5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органга яисә югары органга (аның
булганда) кергән шикаять аны теркәгәннән соң унбиш эш көне эчендә, ә
муниципаль хезмәт күрсәтүче органга шикаять биргән очракта, мөрәҗәгать
итүчедән документларны кабул итүдән баш тарткан очракта йә җибәрелгән
хаталарны һәм хаталарны төзәтүдән баш тарткан очракта, яисә мондый
төзәтмәләрнең билгеләнгән срогы бозылган очракта - аны теркәгән көннән биш эш
көне эчендә карап тикшерелергә тиеш.
5.4. Шикаять үз эченә түбәндәге мәгълүматны алырга тиеш:
1) хезмәт күрсәтүче органның, хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының
яисә муниципаль хезмәткәрнең исеме, аларның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаять белдерелә торган карарлар;
2) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирүченең - физик затның яшәү урыны турында мәгълүматлар,
гариза бирүченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмәләр, шулай ук
элемтә өчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта)
һәм гариза бирүчегә җавап җибәрелергә тиешле почта адресы (булганда).;

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең шикаять белдерелә
торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турында белешмәләр;
4) мөрәҗәгать итүче хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль
хезмәткәрнең карары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) белән килешмәгән дәлилләре.
5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслый торган
документларның күчермәләре беркетелергә мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа
кушып бирелә торган документлар исемлеге китерелә.
5.6. Шикаять аңа муниципаль хезмәт алучысы тарафыннан имза салына.
5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул
ителә:
1) шикаять, шул исәптән, кабул ителгән карарны юкка чыгару, дәүләт хезмәте
күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән хаталарны һәм хаталарны
төзәтү, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
алынмаган акчаларны мөрәҗәгать итүчегә кире кайтару рәвешендә дә,
канәгатьләндерелә;
2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килә торган
көннән дә соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язмача һәм мөрәҗәгать итүче теләге
буенча электрон формада шикаятьне карау нәтиҗәләре турында мотивлаштырылган
җавап җибәрелә.
5.8. Шикаятьне мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләндерелергә тиешле дип
танылган очракта, 5.7.пунктында күрсәтелгән. әлеге регламент нигезендә, Башкарма
комитет тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне
тиз арада бетерү максатларында башкарыла торган гамәлләр турында мәгълүмат
бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенәләр һәм муниципаль
хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә кирәкле гамәлләр турында
мәгълүмат күрсәтелә.
5.9. Шикаятьне әлеге Регламентның 5.7 пунктындагы 2 абзацында күрсәтелгән
мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип тану очрагында
кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук
кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә.
5.10. Шикаятьне карау барышында яки нәтиҗәләре буенча административ
хокук бозу яки җинаять составының билгеләре билгеләнгән очракта, вазыйфаи зат,
шикаятьләрне карау буенча вәкаләтләр бирелгән хезмәткәр булган материалларны
кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрәләр.
8) «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле
үзәкләрендә административ процедураларны (гамәлләрне) үтәү үзенчәлекләре» 6
бүлек һәм «читтән торып эш урыннары исемлеге һәм документларны кабул итү
графигы» 3 нче кушымта төшереп калдырырга.
2. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының рәсми сайтында
Интернет
мәгълүмати-телекоммуникация
челтәрендә
веб-адрес
буенча

урнаштырылган әлеге карарны бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергә)
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ Фәрит Мөхәммәтшин: «Татарстан Республикасы
хокукый мәгълүматының рәсми порталында» интернет-телекоммуникация
челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырылган: http://pravo.tatarstan.ru к
3. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан (халыкка җиткерелгәннән) соң үз
көченә керә
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.
Башкарма комитет җитәкчесе

Р.Р.Хакимуллин

