Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының
2021 елның 28 июлендҽге 242 номерлы «Архитектура һҽм шҽһҽр тҿзелеше
ҿлкҽсендҽ муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең административ регламентларын
раслау турында»гы карары
2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ Татарстан
Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ:
1.Түбҽндҽгелҽрне расларга:
Җир эшлҽрен башкаруга ордер (рҿхсҽт) бирү буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең административ регламенты (1 нче кушымта);
Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын бирү буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең административ регламенты (2 нче кушымта);
Индивидуаль торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты параметрларының
билгелҽнгҽн параметрларына һҽм индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча
йортын урнаштыруның мҿмкин булуы турында хҽбҽр итү юнҽлешендҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтүнең административ регламенты (3 нче кушымта);
Тҿзелгҽн яисҽ үзгҽртеп корылган индивидуаль торак тҿзелеше объектының яки
бакча йортының шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар талҽплҽренҽ туры
килүе турында хҽбҽрнамҽ җибҽрү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
административ регламенты (№4 кушымта);
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ
регламенты (5 нче кушымта);
Объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең административ регламенты (6 нчы кушымта);
Күпфатирлы йортта биналарны үзгҽртеп кору һҽм (яки) яңадан планлаштыру
буенча һҽм күпфатирлы йортта биналарны үзгҽртеп кору һҽм (яки) яңадан
планлаштыру турында кабул итү комиссиясе тарафыннан актны рҽсмилҽштерү
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламенты (№7 кушымта);
Проект документациясен, эшлҽрне җитештерү проектын һҽм инженертопография планын килештерү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ
регламенты (8 нче кушымта);
Торак бинаны торак булмаган бинага һҽм торак булмаган бинаны торак бинага
күчерү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламенты (9 нчы
кушымта);
Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт бирү
буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламенты (№10 Кушымта).
2. Түбҽндҽгелҽрне үз кҿчлҽрен югалткан дип танырга
1 пунктның 1, 3, 4, 5, 8, 9, 14 пунктчалары «Архитектура һҽм шҽһҽр тҿзелеше
ҿлкҽсендҽ муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең административ регламентларын раслау
турында» Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының
2020 елның 1 сентябрендҽге 317 номерлы карары һҽм 1, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 8, 9, 14
номерлы кушымталары;
«Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын ҽзерлҽү һҽм бирү буенча
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламентына үзгҽрешлҽр кертү
турында» 2020 елның 15 декабрендҽге 436 номерлы Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы башкарма комитеты карары;
«Җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордер (рҿхсҽт) бирү буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең административ регламентына үзгҽрешлҽр кертү турында» Апас муниципаль
районы башкарма комитетының 2021 елның 18 гыйнварындагы 16 номерлы карары;
«Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын ҽзерлҽү һҽм бирү буенча
муниципаль хезмҽт күрсҽтү административ регламентына үзгҽрешлҽр кертү турында»
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2021 елның 27 апрелендҽге 120 номерлы Татарстан Республикасы Апас муниципаль
районы башкарма комитеты карары;
«Эшмҽкҽрлек ҿлкҽсендҽ муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең административ
регламентларын раслау турында» Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы
башкарма комитетының 01.09.2020 № 316 карарының 1 пунктындагы ҿченче абзацы
һҽм 2 нче кушымтасы.
3.Ҽлеге карарны хокукый мҽгълүматнең рҽсми порталда бастырып чыгарырга
һҽм Апас муниципаль районының рҽсми сайтында урнаштырырга.
4.Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны инфраструктура үсеше буенча
җитҽкче урынбасары А. М. Хҽсҽновка йҿклҽргҽ.
Җитҽкче

А.А.Тугушев
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Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның 28 июлендҽге
242 номерлы карарына 1 нче кушымта
Җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордер (рҿхсҽт) бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
административ регламенты

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга
таба – Регламент) җир эшлҽрен башкаруга ордер (рҿхсҽт) бирү буенча муниципаль
хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен (алга таба-муниципаль хезмҽт) билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба мҿрҽҗҽгать итүче).
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҽнфҽгатьлҽрен мҿрҽҗҽгать итүче билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ вҽкалҽтле затлар һҽм физик затларның законлы вҽкиллҽре (алга таба мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) тҽкъдим итҽ ала.
вҽкалҽтле затлар булып гариза бирүченең ышанычнамҽ яисҽ граждан-хокукый
шартнамҽ нигезендҽ вҽкиле булган индивидуаль эшкуарлар, юридик затлар тора.
1.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҽгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүмат түбҽндҽге
очракларда урнаштырыла:
1) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре
биналарында урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат
стендлары.
2) муниципаль
районның
«Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://www.apastovo.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында (https:/
www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽүлҽт мҽгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
түбҽндҽге гамҽллҽргҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша биреп була;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Апас муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба - Башкарма
комитет):
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне күрсҽтү
тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълүмат Республика реестрындагы белешмҽлҽр
нигезендҽ гариза бирүчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмет күрсҽтү срокларов һого тҽртиб турындагы мҽгълүматтан
файдалан мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннана нинди дҽ булса талҽплҽрни үтҽмичҽ, шул
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исҽптҽна программа тҽэминатыннана файдаланмыйча, гамҽлгҽ ашырыл, аны
мҿрҽҗҽгать итүченең техника чараларына урнаштыра программы тҽэминатының хокук
иясе белҽн лицензияло яисҽ башку килешү тҿзүны талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итүчене
теркҽүне яисҽ авторизациялҽүне яисҽ аларга шҽхси мҽгълүматла биржа күздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, кергҽн
мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункция
телефона зҽге урна; муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары һҽм сроклары турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган гражданнар категориялҽре турында; муниципаль
хезмҽт күрсҽтүнең мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган норматив хокукый актлар
турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризаны карау ҿчен кирҽкле
документлар исемлеге турында, гаризаны кабул итү һҽм теркҽү сроклары турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү
мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта урнаштыру урыны турында; Мҿрҽҗҽгать итүче
шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, кергҽн мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункция телефона зҽге урна; муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ысуллары һҽм сроклары турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган
гражданнар категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең мҽсьҽлҽлҽрен
җайга сала торган норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турындагы гаризаны карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында, гаризаны
кабул итү һҽм теркҽү сроклары турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта урнаштыру урыны
турында;
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмет күрсҽтү ҿчен җаваплы бүлекнең
вазыйфасы затлар язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмет күрсҽтү
тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында күрсҽтелгҽна мҽсьҽлҽлҽрня
җентеклҽп аңлаталара һҽм мҿрҽҗҽгатьни теркҽгҽн кҿннҽн алып ҿча эш кҿне эчендҽ
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапа җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ бирелҽ.
Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирү мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽүлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципальный хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат
муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм башкарма комитет биналарындагы
мҽгълүмат стендларында мҿрҽҗҽгать итүчелҽр белҽн урченлы ҿрченты.
Мҽгълүмат стендларынд һой муниципаль районның «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽг рҽсми сайтында урнаштырыл торган Татарстан
Республикасы дҽүлет теллҽрендҽг мҽгълүмата муниципали хезмет турынд 2.1, 2.3,
2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындага белешмҽлҽр, Регламентның була
урыны, белешмҽ телефоннара , башкарма комитетының эш вакыты турындагы,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ гаризаларны кабул итү графигы турындагы белешмҽлҽр
керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне җайга сала торган норматив хокукый актлар
исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми бастырып
чыгару чыганакларын күрсҽтеп), муниципаль районның «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында, Республика реестрында
урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль районның
рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика
реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
читтҽн торып эш урыны-шҽһҽр (авыл) җирлегендҽ оештырылган дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча күпфункцияле үзҽкнең территориаль
аерымланган структур бүлекчҽсе (офис).- Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 2012
елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы карары белҽн расланган «Дҽүлҽт һҽм
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муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күп функцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ муниципаль районның шҽһҽр (авыл) җирлегендҽ
яисҽ Татарстан Республикасы шҽһҽр округында тҿзелгҽн дҽүлҽти һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең территориаль аерымланган структур
бүлекчҽсе (офисы);
техник хата - муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка (муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр кергҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн хата
(описка, басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).;
ЕСИА - Электрон рҽвештҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кулланыла торган мҽгълүмати системаларның мҽгълүмати-технологик хезмҽттҽшлеген
тҽэмин итүче инфраструктурада идентификация һҽм аутентификациянең бердҽм
системасы.
Мҽгълүмати аралашуда катнашучыларның (мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең һҽм
башкарма хакимият органнарының һҽм җирле үзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының)
дҽүлҽт
мҽгълүмат
системаларында
һҽм
башка
мҽгълүмат
системаларында булган мҽгълүматтан файдалануын тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт
мҽгълүмат системасы;
МФЦ - «Татарстан Республикасында дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге» дҽүлҽт бюджет учреждениесе;
МФЦ - Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽренең автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы.
Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында "Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне
оештыру турында" 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2
статьясындагы 3 пункты (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ
бирелгҽн гарызнамҽ аңлашыла.
1.6. Муниципаль хезмҽтне алдан ук (актив) режимда күрсҽтү очраклары һҽм
тҽртибе.
Мҿрҽҗҽгать итүченең ризалыгы (гарызнамҽсе барлыгы) булганда, муниципаль
хезмҽт алдан ук (проактив) режимда Республика порталы аша түбҽндҽге очракларда
күрсҽтелҽ:
проект документациясен, эшлҽр җитештерү проектын һҽм инженер-топографик
планны килештерү.
Муниципаль хезмҽтне алдан ук (проактив) режимда күрсҽтү тҽртибе Регламент
белҽн билгелҽнҽ.
2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордер (рҿхсҽт) бирү.
2.2. Җирле үзидарҽнең муниципаль хезмҽтне турыдан-туры күрсҽтүче башкарма-боеру
органы исеме
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитеты
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булып түбҽндҽгелҽр тора:
1) җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордер (1 нче кушымта);
2) авария-торгызу эшлҽрен җитештерүгҽ ордер (2 нче кушымта);
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3) җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордерның гамҽлдҽ булу вакытын озайту турында
хҽбҽрнамҽ;
4) җир эшлҽрен (кышкы чорда) җитештерү ордерына тышкы тҿзеклҽндерүне
ҿлешчҽ торгызу эшлҽрен башкару турында белешмҽлҽр кертү хакында хҽбҽрнамҽ;
5) җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордерны ябу турында хҽбҽрнамҽ;
6) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар (3 нче кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итүчегҽ «Электрон имза
турында» 2011 елның 06 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 63ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ башкарма комитетының (яки башкарма
комитетның) вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы куелган
электрон документ рҽвешендҽ Республика порталының шҽхси кабинетына җибҽрелҽ.
2.3.3. Мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
КФҮдҽ электрон документның МФЦ мҿһере һҽм МФЦ хезмҽткҽре имзасы белҽн
расланган кҽгазь чыганакта бастырылган нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ
күрсҽтү нҽтиҗҽсен яисҽ электрон документның кҽгазь чыганактагы нҿсхҽсен
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга
хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү
кирҽклеген дҽ исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты, туктатып тору
мҿмкинлеге Россия Федерациясе законнары белҽн каралган очракта, муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору вакыты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган
документларны тапшыру (юллау) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты:
1) җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордер алганда - 10 эш кҿне, ремонт эшлҽре
башкарылган, челтҽрлҽргҽ технологик тоташтыру (тоташтыру) ҿлешендҽ инженертехник тҽэмин итү челтҽрлҽрен ремонтлау, тҿзү, реконструкциялҽү эшлҽре
башкарылган очракта һҽм мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан Регламентның 1.5.1, 2.5.2,
2.6.1 пунктларында күрсҽтелгҽн документлар тапшырылса, муниципаль хезмҽт
күрсҽтелгҽн Регламентның 1.6 пунктында күрсҽтелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтелгҽн кҿннҽн алып ҿч эш кҿне - муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽн
очракта ҿч эш кҿне;
2) авария-торгызу эшлҽрен җитештерүгҽ ордер алганда - бер эш кҿне
дҽвамында;
3) җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордерның гамҽлдҽ булу вакытын озайтканда - ҿч
эш кҿне;
4) җир эшлҽрен ҿлешчҽ торгызу буенча эшлҽрне башкару турында җир
эшлҽрен җитештерү ордерына - 10 эш кҿненнҽн дҽ артык булмаган белешмҽлҽр кертү;
5) җир эшлҽрен җитештерү ордерын япканда - 10 эш кҿненнҽн артык түгел.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн соң икенче кҿнне
исҽплҽнҽ башлый.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган.
2.4.3. Электрон документ рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
булган документны җибҽрү муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерү һҽм
теркҽү кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Законнар яки башка норматив хокукый актлар нигезендҽ муниципаль хезмҽтне,
шулай ук муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽрне
күрсҽтү ҿчен кирҽкле, гариза бирүче тарафыннан тапшырылырга тиешле
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документларның тулы исемлеге, гариза бирүче тарафыннан аларны алу ысуллары,
шул исҽптҽн электрон формада алу ысуллары, аларны тапшыру тҽртибе
2.5.1. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽге документларны
мҿрҽҗҽгать итүченең категориясенҽ һҽм нигезенҽ бҽйсез рҽвештҽ тапшыра:
1) шҽхесне таныклаучы документ (МФЦга мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ бирелҽ);
2) мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле вҽкиле вҽкалҽтлҽрен таныклаучы документ,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта (физик затларның
законлы вҽкиллҽреннҽн тыш);
3) гариза:
- кҽгазь чыганактагы документ рҽвешендҽ (4 - 7 нче кушымталар);
- республика порталы белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, Регламентның 2.5.9 пункты
талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон рҽвештҽ (гаризаның электрон формасына
тиешле белешмҽлҽр кертү юлы белҽн тутырыла);
4) Регламентка 8 нче кушымтада күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ торган
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ сорау бирелгҽн эшлҽр башкару урынының
фотосурҽтлҽре.
2.5.2. Җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордер алганда мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽге
документларны тапшыра:
1) вҽкалҽтле органга мҿрҽҗҽгать итү мизгеленҽ кадҽр 30 календарь кҿннҽн дҽ
алданрак ҽзерлҽнгҽн җир кишҽрлегенең 1:500 масштабында җир кишҽрлегенең
инженерлык-топографик
планы
нигезендҽ
башкарылган
эшлҽр
башкару
документациясе:
а) трассалар(ы) схемасын салу урыны чиклҽрен күрсҽтеп, аңлатма язуы,
ситуацион план һҽм борылыш почмакларында координаталар күрсҽтелгҽн инженерлык
челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽренең (ы) башкарма схемасы;
б) заказчы һҽм тҿзелеш оешмасы җитҽкчелеге тарафыннан расланган эшлҽр
башкару графигы (тҿзелешнең дҽвамлылыгы нормалары буенча) һҽм бозылган юл
ҿслеген, яшел утыртмаларны һҽм тҿзеклҽндерүнең башка элементларын тулысынча
торгызу. Кышкы чорда башкарыла торган эшлҽр графигында юл ҿслеген торгызу һҽм
аны кабат торгызу сроклары күрсҽтелҽ;
в) инженерлык челтҽрлҽрен, кызыл линиялҽрне, объектларны урнаштыру
урыннарын (вакытлыча яисҽ даими коймалар һҽм коймалар, тҿзелеш урманнары һҽм
стационар югарылыклар, шҽһҽр инфраструктурасы элементлары) билгелҽп, телҽсҽ
нинди материал, конструкциялҽр, җиһазлар тҿрлҽрен кушу белҽн топографик тҿшерү
(1:500 масштабы);
г) урамнарның һҽм магистральлҽрнең, җҽяүлелҽр тротуарларының юл ҿлешендҽ
эшлҽр башкарылган очракта транспорт чараларының һҽм җҽяүлелҽрнең юл хҽрҽкҽтен
оештыру схемасы.
2) просадкалар һҽм кагыйдҽлҽр бозылган һҽм башкарма тҿшерү башкарылган
очракта, тҿзеклҽндерү объектын биш ел дҽвамында кабат торгызуга һҽм кабат
торгызуга гарантияле йҿклҽмҽ (9 нчы кушымта);
3) тиешле затны (прорабны) объектка, идентификациялҽүче белешмҽлҽрне
күрсҽтеп, юридик затны тҽкъдим итү хокукы белҽн билгелҽү турында боерык;
4) идентификациялҽүче белешмҽлҽрне күрсҽтеп, объектта тҿзеклҽндерү ҿчен
җаваплы затны билгелҽү турында боерык;
5) СРО ҽгъзалары реестрыннан ҿземтҽ;
6) күчемсез мҿлкҽт объектларына хокук билгели торган документлар, ҽгҽр аңа
хокуклар Бердҽм дҽүлҽт хокуклар реестрында теркҽлмҽгҽн булса.
2.5.3. Авария-торгызу эшлҽрен җитештерүгҽ ордер алганда мҿрҽҗҽгать итүче
түбҽндҽге документларны тапшыра:
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1) инженерлык челтҽрлҽрен күрсҽтеп һҽм коммуникациялҽрне зарарлау урынын
күрсҽтеп, ситуация планы (җир кишҽрлеген аерып алу);
оешма челтҽр компаниясе булмаса, челтҽрлҽрне аеру акты (баланс тотучы
акты);
3) просадкалар һҽм кагыйдҽлҽр бозылган һҽм башкарма тҿшерү башкарылган
очракта, тҿзеклҽндерү объектын биш ел дҽвамында кабат торгызуга һҽм кабат
торгызуга гарантияле йҿклҽмҽ (9 нчы кушымта);
4) заказчы исеменнҽн заявкага кул куйган затның вҽкалҽтлҽрен раслый торган
документ.
Кичке һҽм тҿнге вакытта, ял һҽм бҽйрҽм кҿннҽрендҽ Башкарма комитетында
ордерны якындагы эш кҿнендҽ рҽсмилҽштерелгҽн очракта авария эшлҽрен
башкарырга рҿхсҽт ителҽ.
2.5.4. Җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордерны озайту ҿчен мҿрҽҗҽгать итүче
түбҽндҽге документларны тапшыра:
1) яңа чорга эшлҽр башкару графигы (эшлҽр сроклары үзгҽргҽн очракта)
эшлҽрне җитештерү срокларын озайту турында килешү күчермҽсе кушымтасы белҽн
(эшлҽр подрядчы тарафыннан башкарылган очракта);
2) башкарылган һҽм тҿгҽллҽнмҽгҽн эшлҽрне күрсҽтеп, башкарыла торган
эшлҽргҽ эш сызымы.
2.5.5. Җир эшлҽрен ҿлешчҽ торгызу эшлҽрен башкару турында белешмҽлҽр
кертү ҿчен мҿрҽҗҽгать итүче җир эшлҽрен башкаруга ордер белҽн түбҽндҽге
документларны тапшыра:
1) заказчы вҽкиле, подрядчы тарафыннан имзаланган тҿзеклҽндерүнең һҽм
юлларның җимерелгҽн элементларын торгызу эшлҽрен аралап кабул итү акты (кышкы
чорда эшлҽр башкарылганда), ул (10 нчы кушымта);
2) ордер нигезендҽ объектлар тҿшереп, 1:500 масштабында, борылыш
почмакларында координатларын күрсҽтеп (яңа объектлар тҿзелгҽн очракта йҽ аларны
реконструкциялҽгҽннҽн соң).
2.5.6. Җир эшлҽре ордерын япканда мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽге документларны
тапшыра:
1) заказчы, подрядчы вҽкиле кул куйган тышкы тҿзеклҽндерү элементларын
бозуга бҽйле эшлҽрне башкарганнан соң тҿзеклҽндерү эшлҽрен яңадан торгызу
буенча башкарылган эшлҽрне кабул итү акты (11 нче кушымта);
2) ордер нигезендҽ объектлар тҿшереп, 1:500 масштабында, борылыш
почмакларында координатларын күрсҽтеп (яңа объектлар тҿзелгҽн очракта йҽ аларны
реконструкциялҽгҽннҽн соң).
2.5.7. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽн очракта, республика порталы ярдҽмендҽ
алдан ук (актив) режимда күрсҽтелҽ:
мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт алуга ризалыгы (гарызнамҽсе).
Башка документлар бирү талҽп ителми. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документлар һҽм белешмҽлҽр башкарма комитет тарафыннан дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат
системасын кулланып мҿстҽкыйль алына.
2.5.8. Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан түбҽндҽге ысулларның берсен кулланып тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) МФЦ аша кҽгазь чыганакларда һҽм 2.5.9 пункты талҽплҽре нигезендҽ
имзаланган (таныкланган) электрон документлар рҽвешендҽ. Регламент;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.9. Гаризаны һҽм кирҽкле документларны Республика порталы аша
җибҽргҽндҽ физик затлар һҽм индивидуаль эшкуарлар гади электрон имза белҽн
гаризаны имзалыйлар.

9
Гади электрон имза алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүчегҽ ЕСИАда теркҽлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алуны стандарт язылудан
түбҽнрҽк дҽрҽҗҽдҽ расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре, гариза һҽм кирҽкле документлар җибҽргҽндҽ, Республика порталы
ярдҽмендҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн гаризаны имзалыйлар.
2.5.10. Гариза бирүчедҽн:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшырылган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документлар һҽм мҽгълүмат тапшыру яисҽ гамҽллҽр башкару;
2) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 ҿлешендҽ
күрсҽтелгҽн исемлеклҽргҽ кертелгҽн мондый хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ
күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрне һҽм мҽгълүматны алу искҽрмҽсеннҽн тыш, муниципаль
хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽүлҽт органнарына, җирле үзидарҽ органнарына,
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү белҽн бҽйле килешүлҽрне, шул исҽптҽн килештерүлҽрне
гамҽлгҽ ашыру;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта
баш тартканда йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканда, түбҽндҽге очраклардан тыш, документларның һҽм
мҽгълүматның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге күрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм
мҽгълүматны тапшыру:
а) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза башта бирелгҽннҽн соң
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ кагылышлы норматив хокукый актлар талҽплҽрен
үзгҽртү;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта
баш тартканнан соң йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүне күрсҽтүдҽ һҽм элегрҽк
тапшырылган документлар комплектына кертелмҽгҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартканнан соң муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризада хаталар булу;
в) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тартканнан соң йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканнан соң документларның гамҽлдҽ булу срогы узу яисҽ мҽгълүматны
үзгҽртү;
г) башкарма комитетының, МФЦ хезмҽткҽре вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта баш тартканда йҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда
яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартканда, бу хакта башкарма комитет
җитҽкчесе имзасы белҽн язма рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тартканда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай
ук китерелгҽн уңайсызлыклары ҿчен гафу үтенүлҽр китерҽ;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документларны һҽм
мҽгълүматны кҽгазь чыганакта бирү, мондый документларга тамга салу йҽ аларны алу
дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм федераль
законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Норматив хокукый актлар нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽк булган,
дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары ведомствосындагы оешмалар карамагындагы һҽм гариза бирүче
тапшырырга хокуклы документларның тулы исемлеге, шулай ук гариза бирүченең
аларны, шул исҽптҽн электрон формадагыларын да, алу ысуллары, аларны тапшыру
тҽртибе; ҽлеге документлар үз карамагында булган дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ
органы яки оешма
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2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына торган документлар:
1) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар, җыемнар
һҽм башка түлҽүлҽр буенча бурыч булу турында белешмҽлҽр - Федераль салым
хезмҽте;
2) юридик зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта Федераль салым хезмҽтеннҽн юридик
затларның бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр соратып алына;
3) индивидуаль эшкуар мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта Федераль салым
хезмҽтеннҽн индивидуаль эшкуарларның бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр
соратып алына;
4) күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр (күчемсез
мҿлкҽт объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары турында
белешмҽлҽр) - Дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте
(Росреестр);
5) күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлергҽ тиеш булмаган
муниципаль мҿлкҽтне, дҽүлҽт яисҽ муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген бирүгҽ
шартнамҽ турында белешмҽлҽр - башкарма комитет;
6) дҽүлҽт яисҽ муниципаль милек җирлҽрендҽ урнаштырылырга мҿмкин булган
объектларны җир кишҽрлеклҽре бирмичҽ һҽм сервитутлар - Башкарма комитет
тарафыннан урнаштыруга рҿхсҽт;
7) тҿзелешкҽ рҿхсҽт (Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында
билгелҽнгҽн очракларда) - Башкарма комитет;
8) җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордер - Башкарма комитет.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать
итүче
Регламентның
2.6.1
пунктында
күрсҽтелгҽн
документларны (белешмҽлҽрне) мондый документларны тҿзүгҽ һҽм имзалауга
вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн таныкланган
электрон документлар рҽвешендҽ, гаризаны Республика порталы ярдҽмендҽ йҽ
МФЦда кҽгазь чыганакта биргҽндҽ бирергҽ хокуклы.
2.6.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽн очракта, Республика порталы ярдҽмендҽ
алдан ук (проактив) режимда дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасында булган һҽм Регламентның
1.6 пунктында күрсҽтелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽ алынган
белешмҽлҽр кулланыла.
2.6.4. Күрсҽтелгҽн дҽүлҽт хакимияте органнары, башкарма комитетының
структур бүлекчҽлҽре тарафыннан документлар һҽм белешмҽлҽр тапшырмау
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.6.5.
Күрсҽтелгҽн
органнарның
соралган
һҽм
кулланышта
булган
документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (үз вакытында тапшырмаган)
вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
административ, дисциплинар яисҽ башка җаваплылыкка тартылырга тиеш.
2.6.6. Гариза бирүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт
органнары яисҽ җирле үзидарҽ органнары карамагындагы оешмалар карамагындагы
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен гариза бирүче тарафыннан түлҽү кертүне раслый
торган белешмҽлҽрне талҽп итү тыела.
Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары карамагындагы оешмалар карамагында булган белешмҽлҽрне
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырмау мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.7. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
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ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге (асылы буенча каралмыйча документларны кире
кайтару)
2.7.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн
баш тарту ҿчен түбҽндҽгелҽр нигез була:
1) Регламентның 2.5.1 - 2.5.6 пунктлары нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан мҿстҽкыйль рҽвештҽ бирелергҽ тиешле документларны тапшырмау яисҽ
каршылыклы белешмҽлҽр булган документларны тапшыру;
2) проект
документациясенең
Регламент
билгелҽгҽн
талҽплҽргҽ,
фотографиялҽргҽ туры килмҽве;
3) ведомстволар мҽгълүмати хезмҽттҽшлек кысаларында соратып алынган
законлы вҽкиллҽр турында белешмҽлҽрне расламау, гариза (сорау) бирүнең шуңа
вҽкалҽтле булмаган зат тарафыннан бирелүе;
4) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
5) дҿрес булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, ҽйтеп бетергесез
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зарарланулар булган, аларның эчтҽлеген, кҿчен югалткан
документларны бертҿрле генҽ аңлатмый торган документларны тапшыру;
6) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт алучы булмаган затның
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать итүе;
7) гаризаның электрон формасында мҽҗбүри кырларны корректлы тутырмау,
электрон формада һҽм тапшырылган документларда каршылыклы белешмҽлҽр булу;
8) гариза (гариза) һҽм башка документлар электрон рҽвештҽ гамҽлдҽге
законнарны бозып электрон имзадан файдаланып имзаланган;
9) электрон документлар аларны бирү форматларына куелган талҽплҽргҽ туры
килми һҽм (яисҽ) укымый;
10) капиталь тҿзелеш объектын технологик тоташтыру эшлҽрен үткҽргҽн очракта
җир кишҽрлегеннҽн файдалану ҿчен ризалык (рҿхсҽт) булмау, тҿзелешкҽ рҿхсҽт
булмау.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽн очракта, республика порталында
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту юлы
белҽн алдан ук (проактив) режимда күрсҽтелгҽн очракта, каралмаган.
2.7.3. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гаризаларны һҽм документларны
кабул итүдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итүчене кабул иткҽн вакытта да,
башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) алганнан соң да, гаризаны
теркҽгҽн кҿннҽн алып 7 эш кҿненнҽн артмаган вакытта кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 12 нче
кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
башкарма комитетның вҽкалҽтле вазыйфа заты (башкарма комитет) тарафыннан
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында
карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының һҽм (яисҽ) КФҮдҽ шҽхси
кабинетына җибҽрелҽ.
2.7.6. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар Бердҽм
порталда бастырылган муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълүмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
гаризаларны һҽм башка документларны кабул итүдҽн баш тарту тыела.
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2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору яки муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору ҿчен нигезлҽр юк.
2.8.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр.
1) элек алынган ордер буенча җир эшлҽре башкарылганнан соң бозылган
тҿзеклҽндерү буенча йҿклҽмҽлҽрне үтҽмҽү;
2) подрядчы эш башкару кагыйдҽлҽрен һҽм срокларын системалы рҽвештҽ (ике
тапкырдан артык) үтҽмҽү;
3) гамҽлдҽ булмаган ордерның гамҽлдҽ булу срокларын озайтуга сорау бирү;
4) эшлҽр тҽмамланганнан соң бозылган тҿзеклҽндерү торгызылмаган;
5) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар, җыемнар
һҽм башка түлҽүлҽр буенча бурыч булу (авария хҽллҽренҽ бҽйле очраклардан тыш).
2.8.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл
булып тора.
2.8.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турындагы карар, баш тартуның
сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 3 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ
рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарма комитетның (башкарма комитетның)
вҽкалҽтле вазыйфа заты тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Республика порталының һҽм (яисҽ) МФЦда
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар кабул ителгҽн кҿндҽ
җибҽрелҽ.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза Бердҽм порталда бастырылган
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүмат нигезендҽ
бирелгҽн очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка
тҿрле түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽте күрсҽтүдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган документ (-лар) турында мҽгълүмат
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр күрсҽтү
ҿчен түлҽү күлҽмен исҽплҽү методикасы турындагы мҽгълүматны да кертеп, мондый
түлҽүне алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешма
тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽт күрсҽтү турында гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтү вакыты - 15 минуттан
артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
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2.13. Гариза бирүченең муниципаль хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнаша торган оешма тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽттҽн файдалану турындагы
мҿрҽҗҽгатен теркҽү, шул исҽптҽн электрон формада теркҽү вакыты һҽм тҽртибе
2.13.1. МФЦга гариза биргҽн кҿнне шҽхси мҿрҽҗҽгатьтҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
гаризаның җибҽрелүен раслаучы теркҽү номеры белҽн АИС МФЦдан расписка һҽм
электрон гариза бирү кҿне бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша юллаганда мҿрҽҗҽгать итүче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта аша
гаризаның теркҽлү номеры һҽм гариза бирү кҿне күрсҽтелгҽн гаризаның җибҽрелүен
раслый торган хҽбҽрнамҽ ала.
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган бүлмҽлҽргҽ, кҿтү залына, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнҽклҽре һҽм
һҽр муниципаль хезмҽтне күрсҽтү ҿчен 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 ҿчен керү
мҿмкинлеген тҽэмин итүгҽ карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт янгынга каршы система һҽм янгын сүндерү
системасы белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм биналарда күрсҽтелҽ.
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрне кабул итү урыннары документларны рҽсмилҽштерү ҿчен
кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага уңайлы керү-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедиа
мҽгълүматы мҿрҽҗҽгать итүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына каршылыксыз керү максатларында
түбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) күрү һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итү функциясенең тотрыклы бозылуы булган
инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм күрсҽтү;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерү мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт күрсҽтүлҽргҽ тоткарлыксыз керүен тҽэмин итү ҿчен
кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълүмат йҿртүчелҽрне аларның тормыш эшчҽнлеген
чиклҽүне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен тавыш һҽм күрү мҽгълүматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълүматны Брайль рельефлы-нокталы
шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽ кертүне;
6) “озатучы этне махсус укытуны раслый торган һҽм Россия Федерациясе
Хезмҽт һҽм социаль яклау министрлыгының” 22.06.2015 № 386н боерыгы белҽн
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм формада бирелүче документ һҽм аны бирү тҽртибен раслау
турында”
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү гамҽлгҽ ашырыла торган объектлардан һҽм ҽлеге
пунктның 1 - 4 пунктчаларында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ кулланыла
торган акчалардан инвалидларның файдалана алуын тҽэмин итү ҿлешендҽ талҽплҽр
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2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация узган
объектларга һҽм чараларга карата кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең үтемлелеген һҽм сыйфатын
күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ
вазыйфаи затлар белҽн хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның дҽвамлылыгы, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү барышы турында, шул исҽптҽн мҽгълүмати-коммуникация
технологиялҽрен кулланып, мҽгълүмат алу мҿмкинлеге йҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ) муниципаль хезмҽт алу
мҿмкинлеге, җирле үзидарҽнең башкарма органы органының телҽсҽ кайсы
территориаль бүлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау (экстерриториаль принцип)
буенча, 210-ФЗ Федераль законның 15 статьясында каралган дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽрендҽ берничҽ дҽүлҽт һҽм (яисҽ)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽ ярдҽмендҽ мҽгълүмат алу мҿмкинлеге
(шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ) алу мҿмкинлеге (комплекслы гарызнамҽсе)
2.15.1. Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу мҿмкинлеге
күрсҽткечлҽренҽ түбҽндҽгелҽр керҽ
җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада документлар
кабул ителҽ торган бина урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул итҽ торган
бүлмҽлҽрнең җитҽрлек санда булуы;
мҽгълүмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм
сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга
комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдҽм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү сыйфаты күрсҽткечлҽре булып тора:
1)
документларны кабул итү һҽм карау срокларын үтҽү;
2)
муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын үтҽү;
3)
башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4)
мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн багланышлары саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең МФЦ хезмҽткҽрлҽре
белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза биргҽндҽ бер тапкыр
гамҽлгҽ ашырыла;
4.2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен кҽгазьдҽ электрон документның
нҿсхҽсе рҽвешендҽ МФЦда алу кирҽк булган очракта, бер тапкыр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн
бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итүче күчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында мҽгълүматны мҿрҽҗҽгать
итүче Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, МФЦда алырга мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҿрҽҗҽгать итүчене яшҽү урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽү (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ сайлау
буенча телҽсҽ кайсы МФЦда гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне комплекслы гарызнамҽ составында
алырга хокуклы.
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2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстрориаль принцип буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт экстриториаль
принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада муниципаль хезмҽт күрсҽтү
үзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ күрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итүче
түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълүмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле башка документларны, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
Республика порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм мҽгълүматны
бирү;
в) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында электрон формада бирелгҽн гаризаларны
үтҽү барышы турында мҽгълүматлар алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын
бҽялҽүне гамҽлгҽ ашырырга;
д) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен электрон документ формасында
алырга;
е) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне
күрсҽтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары, дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне күрсҽтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү
процессын тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы порталы, дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽ башкарылган карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл
кылмауга) шикаять бирү һҽм гамҽл кылмау.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең МФЦга (алга таба - язма) кабул итүгҽ язмасы
Республика порталы, МФЦ контакт-үзҽге телефоны аша башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул итү ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка күпфункцияле
кабул итү графигының үзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн кҿнега язылу бу кҿне башланганчы бер тҽүлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ соратып алына торган мҽгълүматларны күрсҽтергҽ кирҽк, шул исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн кҿне һҽм кабул итү вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры килмҽгҽн
очракта, мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган документларга алдан
язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ талонны раслау мҿмкинлеге
тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче электрон почта адресын хҽбҽр итсҽ, күрсҽтелгҽн
адреска, кабул итү кҿнен, вакытын һҽм урынын күрсҽтеп, алдан язылуны раслау
турында мҽгълүмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итүче мҽҗбүри тҽртиптҽ хҽбҽр
ителҽ, алдан язылу кабул итүнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут үткҽннҽн соң
килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга хокуклы.
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Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация һҽм
аутентификация үтүдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн башка гамҽллҽр кылуны, кабул итү
максатын күрсҽтүне, шулай ук кабул итү ҿчен вакытлыча интервалның озынлыгын
исҽплҽү ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирүне талҽп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм аларны үтҽү тҽртибенҽ
талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон рҽвештҽ башкару
үзенчҽлеклҽре, шулай ук күп функцияле үзҽклҽрдҽ административ процедураларны
башкару үзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеген тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү;
2) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һҽм карау;
3) ведомствоара гарызнамҽлҽр муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
5) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (җибҽрү).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү
3.2.1. Административ процедураны үтҽү башланганчы мҿрҽҗҽгать итүченең
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате нигез булып тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр),
түбҽндҽгелҽр тора:
- күпфункцияле үзҽккҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - КФҮ хезмҽткҽре;
- мҿрҽҗҽгать итүченең башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать итүендҽ инфраструктура үсеше бүлегенең баш белгече (алга таба - консультациялҽү ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне МФЦда шҽхсҽн үзе һҽм телефон
һҽм электрон почта аша күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында консультация алырга
хокуклы.
КФҮ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тапшырыла торган документациянең составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультация бирҽ.
Гариза бирүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүматны
күпфункцияле үзҽк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле рҽвештҽ алырга мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
бирелҽ торган документациянең составы, формасы һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен
кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итүче телефон һҽм электрон почта аша башкарма комитетка
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук Республика порталында, район сайтында муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу
ҿчен тапшырыла торган документлар составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультация алырга хокуклы.
Консультирование ҿчен җаваплы вазыйфаи зат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ хҽбҽр итҽ.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн алып ҿч
эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
бирелҽ торган документациянең составы, формасы һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен
кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.3.
Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул итү һҽм
карау
3.3.1. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен документлар кабул итү яисҽ
МФЦның читтҽн торып эш урыны.
3.3.1.1. Мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гарызнамҽ белҽн МФЦга мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм документларны Регламентның
2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2. КФҮ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итүче:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен раслый;
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры
килүен тикшерҽ;
МФЦ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
кҽгазь чыганакта Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканировкалый;
МФЦ АИСтан гаризаны ача;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тикшерүгҽ һҽм имзалауга тапшыра;
имзалаганнан соң, МФЦ АИСта имзаланган гаризаны сканерлый;
МФЦның АИСта электрон формада тапшырылган документларны яки ялланган
документларның электрон образларын тҽкъдим итҽ, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның тҿп нҿсхҽлҽрен кире кайтара;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ документларны кабул итүдҽ расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре: гаризаны һҽм документлар
пакетын җибҽрүгҽ ҽзер булу.
3.3.1.3. МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчедҽн электрон формада (электрон
эшлҽр пакетлары составында) кабул ителгҽн документлар пакетын мҿрҽҗҽгать итүче
МФЦ структур бүлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ җибҽрҽ.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты
(электрон эш) тора.
3.3.2. Республика порталы аша электрон рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен документлар кабул итү.
3.3.2.1. Гаризаны республика порталы аша электрон рҽвештҽ бирү ҿчен гариза
бирүче түбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизация үти;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри белешмҽлҽрне үз эченҽ
алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яисҽ электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
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электрон рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык турында
тиешле тамга куя);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле тамганы билгели);
электрон гариза җибҽрҽ (электрон гариза формасында тиешле тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза Регламентның 2.5.9 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзалана;
электрон гариза җибҽрү турында хҽбҽр ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып электрон эш тора.
3.3.3. Документлар комплектын башкарма комитет тарафыннан карау
3.3.3.1. Административ процедураны үтҽүне башлауның нигезе булып
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка документлар килү тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - документлар кабул итү ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат):
Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документлар каралуга
кергҽннҽн соң:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендҽ номер һҽм "Документларны тикшерү"
статусы бирелҽ, бу Республика порталының шҽхси кабинетында чагыла;
электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан электрон
рҽвештҽ бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон рҽвешлҽрен ҿйрҽнҽ;
документларның комплектлылыгын, электрон үрнҽклҽренең укылышын тикшерҽ;
Бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итү юлы белҽн электрон имзаның чынбарлык
шартлары үтҽлешен тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын регламентта
тҿзи.
Ҽгҽр кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзаны тикшерү нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлык шартларының үтҽлмҽве ачыкланса, баш тарту турында карар проекты 63ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченҽ алырга тиеш, алар
аны кабул итү ҿчен нигез булып тора.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 12 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерү 3.5.3 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла. Регламент.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, 2.7.1
пунктында каралган. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы Регламент, вазыйфаи зат
гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризада
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күрсҽтелгҽн ысул белҽн мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаның теркҽү номерын, гаризаны алу
кҿнен, гариза алу кҿнен, аңа тапшырылган документлар исемнҽре исемлеген,
муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу кҿнен хҽбҽр итҽ.
Авария-торгызу эшлҽрен җитештерүгҽ ордер алган ҿчен мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
авария-торгызу эшлҽрен башкаруга ордер турындагы белешмҽлҽрне дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат
системасы документларын һҽм (яисҽ) шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итүнең
мҽгълүмати системасын алып бару ҿчен билгелҽнгҽн документлар реестрына кертҽ
һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризада күрсҽтелгҽн ысул белҽн авария-торгызу эшлҽрен
башкаруга ордер җибҽрҽ.
3.3.3.2. 3.3.3.1 пунктында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү. Регламент, техник
мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, автоматлаштырылган
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3.пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза
каралуга кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ үтҽлҽ.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
карау ҿчен кабул ителгҽн документлар комплекты яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проекты.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү
3.4.1. Административ процедураны үтҽү ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
кабул ителгҽн документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи затның
(хезмҽткҽрнең) административ процедураны үтҽүгҽ вҽкалҽтле вазыйфаи затның
(хезмҽткҽрнең) документлар алуы тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - ведомствоара гарызнамҽлҽр
юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) булып тора.
3.4.2. Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
документларны һҽм белешмҽлҽрне Регламентның 2.6.1 пунктында каралган
белешмҽлҽрне бирү турында ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ (техник мҿмкинлек булмаганда - башка ысуллар белҽн) электрон рҽвештҽ
формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Мҿрҽҗҽгать итүче челтҽргҽ технологик тоташтыру (тоташтыру) ҿлешендҽ
инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽрен ремонтлау, тҿзү, реконструкциялҽү эшлҽрен
башкарганда җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордер алган ҿчен мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта
һҽм, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1 пунктларында күрсҽтелгҽн
документлар тапшырылса, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны,
шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең авария-торгызу эшлҽрен җитештерүгҽ ордер алуы һҽм
җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордер гамҽлдҽ булу вакытын озайту ҿчен мҿрҽҗҽгать иткҽн
очракларда, җир ара гарызнамҽлҽрен юллау башкарылмый.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар карау ҿчен гариза кабул ителгҽн
кҿнне башкарыла.
Административ
процедураларның
башкарылу
нҽтиҗҽлҽре:
хакимият
органнарына һҽм (яисҽ) хакимият органнарына буйсынучы оешмаларга юлланган
мҿрҽҗҽгатьлҽр.
3.4.3. Ведомствоара
электрон
хезмҽттҽшлек
системасы
аша
килгҽн
гарызнамҽлҽр нигезендҽ белешмҽлҽр китерүчелҽр белгечлҽре соратып алынган
документларны (мҽгълүматны) бирҽлҽр яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
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мҽгълүматны һҽм (яисҽ) документларны булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр
(алга таба - баш тарту турында хҽбҽрнамҽ).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда башкарыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
җирле үзидарҽ органнары һҽм аларга буйсынучы оешмалар карамагындагы
документлар (белешмҽлҽр) буенча - ҿч эш кҿненнҽн артык булмаган эш кҿне;
калган тҽэмин итүчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос
килгҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽү һҽм
җибҽрүнең башка сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең
хокукый актларында һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан
Республикасының норматив хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), яисҽ
ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш
тарту турында хҽбҽрнамҽ.
3.4.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) ала йҽ документ һҽм (яисҽ)
мҽгълүмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ;
2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын регламентта
тҿзи.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 12 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында каралган
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар
(белешмҽлҽр) комплекты.
3.4.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽн очракта, Республика порталы ярдҽмендҽ
кисҽтү (актив) режимында ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше гамҽлгҽ ашырылмый.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле белешмҽлҽр Регламентның 2.6.3
пунктында каралган тҽртиптҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасыннан файдаланып алына.
3.4.6.
Регламентның
3.4.2,
3.4.4,
3.4.5
пунктларында
күрсҽтелгҽн
процедураларны үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын, шул исҽптҽн
гаризаны Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ теркҽгҽн мизгелдҽн файдаланып,
автоматик режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.7. Регламентның 3.4 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны
үтҽүнең максималь срогы биш эш кҿне тҽшкил итҽ.

21
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Административ процедураны үтҽүне башлап җибҽрүгҽ ведомствоара
гарызнамҽлҽр, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр)
комплекты юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан керү нигез булып тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече тора (алга таба - муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат:
3.5.2.1. Җирлек эшлҽрен җитештерүгҽ ордер алган очракта, җир эшлҽрен
җитештерүгҽ (кышкы чорда) ордерга тышкы тҿзеклҽндерүне ҿлешчҽ торгызу эшлҽрен
башкару турында белешмҽлҽр кертелгҽн очракта, җир эшлҽрен башкаруга ордер
ябылганда:
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын,
ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлек тҽртибендҽ кергҽн белешмҽлҽрне карый;
эшлҽр уздыру урынын карау һҽм билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килү предметына
бҽя бирү ҿчен чыгу зарурлыгы турында карар кабул итҽ;
эшлҽр уздыру урынын карау һҽм билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килү предметын
бҽялҽү ҿчен чыгу кирҽк булган очракта, аларны карау һҽм фотога тҿшерү гамҽлгҽ
ашырыла;
Регламентның 2.8.2 пунктында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту нигезлҽре ачыкланганда, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽренең
берсе проектын ҽзерли: җир эшлҽрен башкаруга ордер, җир эшлҽрен җитештерүгҽ
ордер, җир эшлҽрен җитештерүгҽ (кышкы чорда) ордерга тышкы тҿзеклҽндерүне
ҿлешчҽ торгызу эшлҽрен башкару турында белешмҽлҽр кертү хакында хҽбҽр итү, җир
эшлҽрен башкаруга ордерны ябу турында хҽбҽрнамҽ;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽзерлҽнгҽн проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документлар ҽйлҽнеше системасы ярдҽмендҽ килештерүгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар ҿч эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.2.2. Якташлык эшлҽрен ремонтлаганда, тҿзегҽндҽ, челтҽрлҽргҽ технологик
тоташтыру (тоташтыру) ҿлешендҽ инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽрен
ремонтлаганда, җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордер алган очракта, җир эшлҽрен
җитештерүгҽ ордерның гамҽлдҽ булу срогын озайтканда:
документлар комплектын карый;
Регламентның 2.8.2 пунктында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту нигезлҽре ачыкланганда, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордер проектын яисҽ
җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордерның гамҽлдҽ булу вакытын озайту турында хҽбҽрнамҽ
проектын ҽзерли;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽзерлҽнгҽн проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документлар ҽйлҽнеше системасы ярдҽмендҽ килештерүгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре проектын (алга таба - документлар проектларын) кабул
итүдҽн баш тарту турында карар проектын килештерү һҽм имзалау муниципаль хезмҽт
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нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы структур бүлекчҽ җитҽкчесе, башкарма комитет
җитҽкчесе урынбасары, Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Кисҽтүлҽр булган документларның ҽзерлҽнгҽн проектлары муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы затка эшлҽп бетерүгҽ кайтарыла. Кисҽтүлҽр
бетерелгҽннҽн соң, документлар проектлары килештерү һҽм имзалау ҿчен кабат
тапшырыла.
Документлар проектларын имзалаганда башкарма комитет җитҽкчесе
Регламентны башкарма комитетының вазыйфаи затлары тарафыннан административ
процедураларны үтҽү сроклары, аларның эзлеклелеге һҽм тулылыгы, башкарма
комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи затлары тарафыннан электрон документ ҽйлҽнеше
системасында килештерүлҽр булу ҿлешендҽ үтҽүне тикшерҽ.
Административ процедураларны үтҽү сроклары, аларның эзлеклелеге һҽм
тулылыгы ҿлешендҽ хокук бозулар ачыкланган очракта, башкарма комитет җитҽкчесе
Регламентның 4.3 пункты нигезендҽ хокук бозуларга юл куйган затларны
җаваплылыкка тартырга тҽкъдим итҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар, җир эшлҽрен башкаруга ордер, җир эшлҽрен башкаруга ордер белҽн
ҿлешчҽ тҿзеклҽндерү эшлҽрен башкару турында белешмҽлҽр кертү хакында хҽбҽр итү
(кышкы чорда), җир эшлҽре башкаруга ордерны ябу турында хҽбҽр итү; муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар.
3.5.4. 3.5.2, 3.5.3 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү. Регламент,
техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган
мҽгълүмат
системасын
кулланып,
автоматлаштырылган режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. 3.5 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны үтҽүнең
максималь срогы. Регламент дүрт эш кҿнен тҽшкил итҽ.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (юллама)
3.6.1. Административ процедураны башкара башлауның нигезе - административ
процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - документлар бирү (җибҽрү)
ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
Документлар бирү (юнҽлеше) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
күрсҽтү
ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы документларын һҽм (яисҽ) шҽһҽр
тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итүнең мҽгълүмат системасын алып бару барышында
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽрне теркҽүне һҽм кертүне
тҽэмин итҽ;
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽтне электрон
хезмҽттҽшлек ярдҽмендҽ күрсҽтү һҽм муниципаль хезмҽтне МФЦда күрсҽтү нҽтиҗҽсен
алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны үтҽү техник мҿмкинлек булганда дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын
кулланып, автоматлаштырылган режимда гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
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башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
муниципаль хезмҽтне мҽгълүмати системаларда күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽрне
урнаштыру, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ гариза бирүчегҽ (аның вҽкиленҽ)
хҽбҽр итү һҽм аны алу ысуллары.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап МФЦга
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ электрон документның
кҽгазьдҽге нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итүче
талҽбе буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон
документның нҿсхҽсе аны тҿшерү кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче килгҽн
кҿнне МФЦ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ башкарыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап республика
порталы аша мҿрҽҗҽгать итүендҽ, мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабинетына автомат
рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган, башкарма комитетның
(башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имзасы куелган документның электрон образы җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
республика порталыннан файдаланып муниципаль хезмҽт күрсҽтүне раслый торган
документ юллау (бирү) булып тора (шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү
3.7.1. Техник хата ачыкланган очракта, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта мҿрҽҗҽгать итүче Башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтү турында гариза (13 нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽүче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итүче (вҽкалҽтле вҽкил)
тарафыннан почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ Республика порталы
яки МФЦ аша тапшырыла.
3.7.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны тҿзҽтү
турында гариза кабул итҽ, кушымта итеп бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки
һҽм аларны документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазифаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гаризаны теркҽү кҿненнан бер эш
кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазыйфаи
затка карауга юнҽлтелгҽн.
3.7.3. Документларны эшкҽртүгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны карый
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертү
максатларында Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра
һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хатасы булган документның тҿп
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нҿсхҽсен тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн үзе имза сала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта
аша (электрон почта аша) хат юллап, документның техник хатасы булган документның
тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар техник хата ачыкланганнан соң
яисҽ җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан соң
ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бирелгҽн
(юнҽлешле) документ.
4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Җаваплы вазыйфаи затларның муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ талҽплҽрне билгели
торган Регламент һҽм башка норматив хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен үтҽвен һҽм
үтҽвен агымдагы контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар
тарафыннан карарлар кабул итү
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерүне,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерүне, җирле үзидарҽ
органнарындагы вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата карарлар
ҽзерлҽүне үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
түбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү документлары проектларын тикшерү һҽм
килештерү;
2) эш алып баруны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тикшерү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерүлҽр үткҽрү.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълүматлар базасында булган
белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны үтҽүче
вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълүматы, тиешле документларны исҽпкҽ алу
журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар муниципаль
хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук хокук
бозуларны бетерү буенча ашыгыч чаралар күрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедураларда билгелҽнгҽн
гамҽллҽрнең эзлеклелеге үтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль хезмҽт күрсҽтү
эшен оештыруга җаваплы җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе урынбасары, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү эшен оештыручы бүлек башлыгы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарҽ органының структур бүлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерүлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе һҽм
рҽвешлҽре
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Контроль тикшерүлҽр планлы (җирле үзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
эш
планнары
нигезендҽ
башкарыла)
һҽм
планнан
тыш
булырга
мҿмкин.
Тикшерүлҽр уздыру барышында муниципаль хезмҽт күрсҽтү
белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы тикшерүлҽр) яки гариза бирүченең
конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелҽ ала.
4.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затларының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында алар кабул итҽ торган (гамҽлгҽ яраксыз) карарлары һҽм
гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) ҿчен җаваплылыгы
Үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе белдерүлҽрне вакытында тикшермҽгҽн ҿчен
җаваплы.
Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Вазифаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында кабул ителҽ (башкарыла) торган карарлар һҽм кылына
(кылынмый) торган гамҽллҽр ҿчен законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм рҽвешлҽренҽ
талҽплҽрне характерлаучы нигезлҽмҽлҽр, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары ягыннан
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җирле үзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге, оешмаларның,
шулай ук аларның вазыйфаи затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең,
хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка
кадҽр (судтан тыш) тҽртип
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
орган җитҽкчесе, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
күпфункцияле үзҽк, оешмалар, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) судка кадҽр шикаять белдерү хокукына ия.
Гариза бирүче шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 15.1 статьясында күрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽү срогын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
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кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк
хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълүматны талҽп итү яисҽ гамҽлгҽ
ашыру;
4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мҿрҽҗҽгать итүчедҽн кабул итүдҽн баш
тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин;
6)
муниципаль
хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
мҿрҽҗҽгать
итүчедҽн
Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган түлҽү талҽп
ителгҽндҽ;
7) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның
вазыйфаи заты, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмалар
яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽренең муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда җибҽрелгҽн басма хаталарын һҽм хаталарын тҿзҽтүдҽн баш тартуы йҽ
мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына)
карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ
карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) туктатып тору нигезлҽре федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул
ителгҽн Россия Федерациясенең бүтҽн норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
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хезмҽт күрсҽтүдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
күрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Күрсҽтелгҽн очракта
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле
үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин.
5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь чыганакта, электрон рҽвештҽ муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы) дҽүлҽт хакимиятенең тиешле органына, шулай ук
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр югарырак органга (ул
булган очракта) бирелҽ йҽ ул булмаган очракта турыдан-туры муниципаль хезмҽтне
күрсҽтүче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. Күп функцияле үзҽк хезмҽткҽре
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаятьлҽр шушы
күпфункцияле үзҽк җитҽкчесенҽ бирелҽ. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр күпфункцияле үзҽкне оештыручыга яисҽ
Татарстан Республикасының норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша,
күпфункцияле үзҽк аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
Республика порталыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмати системасыннан
файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ
кабул ителергҽ мҿмкин. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, күпфункцияле үзҽкнең, Бердҽм порталның яисҽ Республика порталының
рҽсми сайтыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмат системасы аша җибҽрелергҽ
мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽреннҽн, ҽлеге оешмаларның, Бердҽм порталның яисҽ
Республика порталының рҽсми сайтларыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин,
шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматлар булырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ торган муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи
затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм
(яисҽ) хезмҽткҽренең, оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), яшҽү урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүче юридик зат урнашкан урын турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ телефоны номеры
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(номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ
тиешле почта адресы;
3) муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең
хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре
(гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре,
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең карары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы)
белҽн килешми торган дҽлиллҽр. Гариза бирүче тарафыннан аның дҽлиллҽрен раслый
торган документлар (булган очракта) яисҽ аларның күчермҽлҽре тапшырылырга
мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең икенче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча
теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ
куючыга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларга яисҽ югарырак органга (ул булганда) кергҽн шикаять аны
теркҽгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга,
күпфункцияле үзҽккҽ, оешмаларга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
документларны кабул итеп алганда яисҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽткҽн очракта яисҽ билгелҽнгҽн срокларны бозган очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн
алып биш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽн
чыгару, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн
хаталарны һҽм ялгышларны тҿзҽтү, Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн
түлҽү алу каралмаган очракларда алынган акчаны гариза бирүчегҽ кире кайтару
рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерү кире кагыла.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм гариза бирүче телҽге буенча
электрон рҽвештҽ шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ биргҽн җавапта
канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, шикаять муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче орган, күпфункцияле үзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешма тарафыннан башкарыла торган
гамҽллҽр турында мҽгълүмат муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган хокук
бозуларны кичекмҽстҽн бетерү максатларында бирелҽ, шулай ук китерелгҽн
уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт алу
максатларында башкарырга кирҽк булган алга таба гамҽллҽр турында мҽгълүмат
күрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта
канҽгатьлҽндерелмҽгҽн дип танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре
турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе
турында мҽгълүмат бирелҽ.
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5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
шикаятьлҽрне карап тикшерү буенча вҽкалҽтле вазифаи зат, хезмҽткҽр булган
материалларны, кичекмҽстҽн, прокуратура органнарына җибҽрҽ.
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Регламентка
1 нче кушымта
ТЫШКЫ ТҾЗЕКЛҼНДЕРҮ ЭЛЕМЕНТЛАРЫН БОЗУГА БҼЙЛЕ ҖИР ЭШЛҼРЕН
ҖИТЕШТЕРҮГҼ РҾХСҼТ НОМЕРЫ____________
_________
Заказ бирүче
Эш җитештерүче:
_____________________________________________________________________
Адрес һҽм подрядчы телефоны:
______________________________________________________________
Адрес һҽм субподрядчы телефоны:
__________________________________________________________
Җир эшлҽрен җитештерү рҿхсҽт ителҽ:
__________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________
Эшлҽр башкару тҽртибе һҽм ысулы:
_______________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________
__________________________________________________________________________
______________
Яшел зонада эшлҽргҽ талҽплҽр:
_______________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________
Эшлҽр җитештерү рҿхсҽт ителгҽн.
"____"_______20__г "_________________
Тҿзеклҽндерүне башкару

Вазыйфаи зат (ФИО)
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(органның вазыйфаи заты имзасы)
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Регламентка 2 нче кушымта

ТЫШКЫ ТҾЗЕКЛҼНДЕРҮ ЭЛЕМЕНТЛАРЫН БОЗУ БЕЛҼН БҼЙЛЕ АВАРИЯ-ТОРГЫЗУ
ЭШЛҼРЕН БАШКАРУГА РҾХСҼТ НОМЕРЫ_____________
_________
Заказ бирүче:
__________________________________________________________________________
__
(юридик затлар ҿчен гариза бирүченең ФИО
оешмасының, ИНН/ исеме)
Эшлҽр җитештерүче:
_________________________________________________________
(оешма исеме, җаваплы затның ФИО,
телефон)
Эш тҿре:
__________________________________________________________________________
_
Челтҽрлҽр аталышы
__________________________________________________________________
Эшлҽр җитештерү адресы:
_____________________________________________________________
2016
елның
______"_____"
_____________________________________________________
муниципаль
берҽмлекнең башкарма комитеты белҽн килештерелгҽн проект нигезендҽ,
Яклау эшлҽрен "_______________г "________________20 г,
бозылган тҿзеклҽндерү эшлҽрен тҿгҽллҽү.

_ шул исҽптҽн

Эшлҽр башкару тҽртибе һҽм ысулы:
Яшел зонада эшлҽргҽ талҽплҽр:

Вазыйфаи зат (ФИО)
(органның вазыйфаи заты имзасы)
Ордер билгелҽнгҽн срок дҽвамында гамҽлдҽ. Эшлҽр җитештерүне ордерны тулысынча
рҽсмилҽштергҽннҽн соң гына башкарырга.
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3 нче кушымта
Регламентка
(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)

Җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордер (рҿхсҽт) бирүдҽн баш тарту турында
КАРАРЫ

_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн бҽйле
рҽвештҽ
(Физик зат ф. и. о., юридик затның исеме – мҿрҽҗҽгать итүче)
_________________.______________________________________
__________________________________________________________________________
________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн
баш тарту турында карар кабул ителде, моңа бҽйле рҽвештҽ:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИО)
(имза салуны гамҽлгҽ ашыручы
органның вазыйфаи заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручы элемтҽлҽре)

34
Регламентка
4 нче кушымта
.
(муниципаль берҽмлектҽге җирле үзидарҽ органы
исеме

муниципаль берҽмлек )
_______________________________________
, (алга таба - мҿрҽҗҽгать итүче)
(юридик затлар ҿчен - тулы исем, оештыру-хокукый
форма, дҽүлҽт теркҽве турында белешмҽлҽр; физик
затлар ҿчен - фамилия, исем, атасының исеме,
паспорт белешмҽлҽре)

Тышкы тҿзеклҽндерү элементларын бозу белҽн бҽйле җир эшлҽрен башкаруга ордер
алу ҿчен гариза
Объект һҽм аның билгелҽнеше:
___________________________________________________________________
(торак йорт, административ бина, инженерлык челтҽрлҽре һ.б.)
________________________________________________.
Адрес: ____________________________________________________________.
Район: _____________________________________________________.

Трассаның ______________ № _________________схемасын килештерү реквизитлары
Эшлҽрнең атамасы һҽм аларны башкару урыны:
___________________________________________________________________
Тышкы тҿзеклҽндерү элементларына зыян килгҽн мҽйдан:
_________ кв.метр юл капламы;
тротуарның _________ кв.метр асфальт капламы;
җирле юлның ________ кв.метр асфальт капламы;
_________ кв.метр газон.
Сораулы эшлҽр башкару сроклары: 20__________ елның "___" ______________"
___________________________________ буенча
Заказ бирүче: _________________________________________________________.
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(югары оешманы күрсҽтеп, тулы атамасы)
Адрес:
юридик: ______________________________________________________,
факттагы: _______________________________________________________.
Телефоны _______________________________________________________________.
Cалым түлҽүченең тҽңгҽллҽштерү номеры _______________________________, исҽпхисап счеты ____________________________,
банк ______________________________________________________________,
БИК ______________________________, корр / с_________________________.
Предприятие һҽм оешмаларның гомумроссия классификаторы (ОКПО) коды
________________________.
ОКОНХ кодасы ___________________.
Заказ бирүченең йҿклҽмҽлҽре
.
1) подрядчы оешма белҽн подряд шартнамҽсе булуын;
2) объектка проект-смета документлары булуын һҽм финанслау белҽн тҽэмин ителгҽн
булуны;
3) зыян килгҽн юл капламнарын, яшел үсентелҽрне һҽм башка тҿзеклҽндерү
элементларын шҽхси чаралар хисабына торгызуга җаваплылыкны;
4) объектны кулланышка кайтару актына имза куелганнан соң билгелҽнгҽн вакыт
эчендҽ аска тҿшеп китү һҽм формасын югалту очраклары булганда, гарантия вакыты
буенча торгызу эшлҽрен үткҽрүгҽ җаваплылыкны раслыйм.
_________________ _____________ ______________________________________
(вазифасы) (имза) (Ф. и. о.)
"___" _____________ 20____ ел
Подрядчы: ________________________________________________________.
(югары оешманы күрсҽтеп, тулы атамасы)
Адрес:
юридик: ______________________________________________________,
факттагы: _______________________________________________________.
Телефоны _______________________________________________________________.
Эшчҽнлеген үзе кҿйли торган оешма (эшкҽ рҿхсҽт):
______________________________________________.
Cалым түлҽүченең тҽңгҽллҽштерү номеры _______________________________, исҽпхисап счеты ____________________________,
банк ______________________________________________________________,
БИК ______________________, корр / с ________________________________.
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Предприятие һҽм оешмаларның гомумроссия классификаторы (ОКПО) коды
______________________.
ОКОНХ кодасы ____________________.
Субподрядчы: _____________________________________________________.
(югары оешманы күрсҽтеп, тулы атамасы)
Адрес:
юридик: ______________________________________________________,
факттагы: _______________________________________________________.
Телефоны _______________________________________________________________.
Эшчҽнлеген үзе кҿйли торган оешма (эшкҽ рҿхсҽт):
______________________________________________.
Cалым түлҽүченең тҽңгҽллҽштерү номеры _______________________________, исҽпхисап счеты ____________________________,
банк ______________________________________________________________,
БИК ______________________, корр/с ________________________________,
Предприятие һҽм оешмаларның гомумроссия классификаторы (ОКПО) коды
___________________________.
ОКОНХ буенча кода __________________________.
Подрядчы (субподрядчы) йҿклҽмҽлҽре
Подрядчы:
1) тҿзелешне вакытында тҽмамлауны;
2) подрядчы башкарган эшлҽрне җитештерүгҽ бҽйле эшчҽнлекне регламентлаучы
ҿлештҽ законнар талҽплҽрен үтҽү, ҽ аларны бозган очракта гамҽлдҽге законнар
нигезендҽ җаваплы була.
Подрядчы хҽбҽр иткҽнчҽ, систематик рҽвештҽ җитештерүче тарафыннан ҽлеге оешма
ордерын бирү эшлҽрен башкару срокларын үтҽмҽгҽн очракта, башланган эшлҽр
тҽмамланганчы, вакытлыча туктатылып торырга мҿмкин.
___________________ __________________ _________________________________
(вазифасы) (имза) (Ф. и. о.)
"___"___________ 20__ ел
Эшлҽрне башкару ҿчен җаваплы зат: _______________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)
______________________________________________________________________,
Вазифасы: ________________________________________, тел. _________.
Эшлҽрне җаваплы башкаручының йҿклҽмҽлҽре
Тҿзеклҽндерү кагыйдҽлҽрен үтҽүне гарантиялим ___________________________
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_______________________________________________________________________,
Территорияне тҿзеклҽндерү белҽн бҽйле җир, тҿзелеш һҽм ремонт эшлҽрен оештыру
һҽм уздыру турындагы нигезлҽмҽ ____________________________
_______________________________________________, СНиП, чисталык һҽм тҽртип
бозу очрагында гамҽлдҽге законнар нигезендҽ җаваплылык тотарга ҽзер.
"___" ____________ 20____ г. _____________________________________________
(Ф.И.О., эшлҽрне җаваплы җитештерүченең имзасы)
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Регламентка
5 нче кушымта
.
(муниципаль берҽмлектҽге җирле үзидарҽ органы
исеме

муниципаль берҽмлек )
_______________________________________
, (алга таба - мҿрҽҗҽгать итүче)
(юридик затлар ҿчен - тулы исем, оештыру-хокукый
форма, дҽүлҽт теркҽве турында белешмҽлҽр; физик
затлар ҿчен - фамилия, исем, атасының исеме,
паспорт белешмҽлҽре)

Инженерлык коммуникациялҽрен авария-торгызу эшлҽренҽ бҽйле рҽвештҽ җир
эшлҽрен башкаруга ордер алу ҿчен гариза
Эшлҽр башкару исеме һҽм урыны:
______________________________________________________________________
Тышкы тҿзеклҽндерү элементларына зыян килгҽн мҽйдан:
_________ кв.метр юл капламы;
тротуарның _________ кв.метр юл капламы;
җирле юлның ________ кв.метр асфальт капламы;
________ кв.метр газон.
Эшлҽр үткҽрелҽ башлау кҿне: 2016 елның "_____" _______________________________
Заказ бирүче: ________________________________________________________.
(югары оешманы күрсҽтеп, тулы атамасы)
Адрес:
юридик: _________________________________________________,
фактик: ___________________________________________________.
Телефоны _______________________________________________________________.
ИНН ______________________________, р / с _____________________, банк
________________________________________, БИК
_______________________________, корр / с____________________________.
Предприятие һҽм оешмаларның гомумроссия классификаторы (ОКПО) коды
______________________.
ОКОНХ кодасы ___________________.
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Подрядчы:
__________________________________________________________________________
_________. (тулы исеме югарырак торучы оешма күрсҽтмҽсе белҽн)
Адрес:
юридик: _______________________________________________________,
факттагы: _______________________________________________________.
Телефоны _______________________________________________________________.
Эшчҽнлеген
үзе
кҿйли
торган
оешма
(эшкҽ
рҿхсҽт):
______________________________________________.
Cалым түлҽүченең тҽңгҽллҽштерү номеры _______________________________, исҽпхисап счеты ____________________________,
банк _______________________________________________________________, БИК
______________________, корр/с ________________________________.
Предприятие һҽм оешмаларның гомумроссия классификаторы (ОКПО) коды
__________________________.
ОКОНХ кодасы ____________________.
Субподрядчы: ______________________________________________________.
(югары оешманы күрсҽтеп, тулы атамасы)
Адрес:
юридик: ________________________________________________________,
фактик: _________________________________________________________.
Тел. ________________________________________________________.
СРО (эшлҽргҽ рҿхсҽт): _______________________________________________
Cалым түлҽүченең тҽңгҽллҽштерү номеры _______________________________, исҽпхисап счеты ____________________________,
банк ______________________________________________________________,
БИК ______________________, корр/с _________________________________,
ОКПО коды __________________.
ОКОНХ кодасы ___________________.
Эшлҽрне җаваплы җитештерүче: ____________________________________,
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)
Вазыйфасы:_____________________________________, тел. ________________.
Заказ бирүченең вҽкалҽтле заты имзасы:
_________________ _____________ ________________________________
(вазифа)

"___" _____________ 20____ ел

40
Регламентка
6 нче кушымта
.
(муниципаль берҽмлектҽге җирле үзидарҽ органы
исеме

муниципаль берҽмлек )
_______________________________________
, (алга таба - мҿрҽҗҽгать итүче)
(юридик затлар ҿчен - тулы исем, оештыру-хокукый
форма, дҽүлҽт теркҽве турында белешмҽлҽр; физик
затлар ҿчен - фамилия, исем, атасының исеме,
паспорт белешмҽлҽре)

Тышкы тҿзеклҽндерү эшлҽрен ҿлешчҽ торгызу буенча эшлҽрнең гамҽлдҽ булу
вакытын үзгҽртү турында белешмҽлҽр һҽм белешмҽлҽр ордерына кертү турында
гариза (кышкы чорда)
"_____" ________________ 20____ г. № ____________________
Эшлҽрнең атамасы һҽм аларны башкару урыны:
___________________________________________________________________
Эшлҽрне башкару ҿчен җаваплы зат: __________________________________,
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)
вазифасы: _______________________________________, телефоны _____________.
Заказ бирүченең вҽкалҽтле заты имзасы:
_________________ _____________ _______________________________________
(вазифа)
(Ф.И.О.)

"___" _____________ 20____ ел
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Регламентка
7 нче кушымта
.
(муниципаль берҽмлектҽге җирле үзидарҽ органы
исеме

муниципаль берҽмлек )
_______________________________________
, (алга таба - мҿрҽҗҽгать итүче)
(юридик затлар ҿчен - тулы исем, оештыру-хокукый
форма, дҽүлҽт теркҽве турында белешмҽлҽр; физик
затлар ҿчен - фамилия, исем, атасының исеме,
паспорт белешмҽлҽре)

Тышкы тҿзеклҽндерү эшлҽрен башкару турында ордерга тамга кертүгҽ
Гариза
"_____" _______________________ г. № ________.
Эшлҽрнең атамасы һҽм аларны башкару урыны:
___________________________________________________________________
Эшлҽрне җаваплы җитештерүче: _____________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)
вазифасы: _______________________________________, телефоны _____________.
Заказ бирүченең вҽкалҽтле заты имзасы:
_________________ _____________ __________________________________
(вазыйфасы)

"___" _____________ 20____ ел
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Регламентка
8 нче кушымта
Җир эшлҽрен җитештерү урынын фотога тҿшерү талҽплҽре
1. Мҿрҽҗҽгать итүче җир эшлҽре башланганчы һҽм аннан соң урын фотога
тҿшерүне тҽкъдим итҽргҽ тиеш.
2. Фотофиксация тҽүлекнең якты вакытында (караңгы вакытта - ясалма яктырту
кулланып) башкарылырга тиеш. Фотосурҽтлҽрдҽ җир эшлҽрен үткҽрү урыны һҽм аның
тирҽсендҽге җирлек, туфрак, рельеф, урам-юл челтҽре, яшел үсентелҽр, биналар һҽм
корылмалар, кече архитектура формалары күрсҽтелергҽ тиеш.
3. Фотофиксация архивында алга таба саклау ҿчен 1280 * 960 пиксельдҽн
минималь рҿхсҽт белҽн JPEG форматында күрсҽтелергҽ тиеш.
4. Файлларны башка форматларга конвертлаштыру ярамый.
5. Түбҽндҽге фотофиксация саны:
- инженерлык коммуникациялҽрен авария-торгызу ремонтына бҽйле җир эшлҽре
башкарганда - эшлҽрне җитештерүнең кимендҽ ике фотографиясе (тҿрле
ракурслардан);
- тышкы тҿзеклҽндерү (линия объектлары) элементларын бозуга бҽйле җир
эшлҽре башкарганда, - эшлҽрнең кимендҽ ике фотосурҽте (тҿрле ракурслар белҽн)
объектның бҿтен озынлыгы буенча һҽр 20 метр саен.
6. Пленкадан басылган һҽм кҽгазь чыганакка ябыштырылган фотосурҽтлҽрне
күрсҽтү рҿхсҽт ителми.
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Регламентка
9 нчы кушымта
Гарантия йҿклҽмҽсе
Инженерлык-коммуникация (җир) эшлҽрен башкаручы
______________________________________________________________________,
(эшне башкаручының исеме)
___________________________________________________________________
(факттагы һҽм юридик адресы, телефон номеры)
______________________________________________________________________,
йҿзендҽ ________________________________________________________________
(законлы вҽкилнең фамилиясе, исеме, атасының исеме, вазифасы)
______________________________________________________________________,
гамҽлдҽ булган _____________________________________________,
(законлы вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ)
заказчы
да
__________________________________________________________________________
__________,
(заказчы исеме)
______________________________________________________________________
(фактик һҽм юридик адреслар, телефон)
_____________________________________________________________________,
йҿзендҽ ________________________________________________________________
(законлы вҽкилнең фамилиясе, исеме, атасының исеме, вазифасы)
______________________________________________________________________,
гамҽлдҽ булган _____________________________________________,
(законлы вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ)
1. Тҿзеклҽндерү объектын муниципаль ихтыяҗлар ҿчен эксплуатациягҽ кире кайтару
турындагы актка кул куелган кҿннҽн алып биш ел дҽвамында үсентелҽр барлыкка
килгҽндҽ һҽм деформациялҽр барлыкка килгҽндҽ, тҿзеклҽндерүне кабат торгызу
мизгеленнҽн соң биш кҿн эчендҽ үз исҽбенҽ җитештерергҽ гарантиялилҽр:
__________________________________________________
________________________________________________.
(эшлҽрнең тҿре, тҿзеклҽндерү объекты һҽм аның урнашу урыны)
2. Махсуслаштырылган тикшеренү оешмасы тарафыннан салынган инженерлык
коммуникациялҽрен тҿзү, коммуникациялҽрне капиталь ремонтлаганда һҽм
алыштырганда траншеялар (ГНБ приямкалары) салганга, ГНБның озынча
профильлҽрен тапшырганчы башкару; муниципаль районның Картасына (планына)
инженерлык коммуникациялҽре һҽм тҿзелеше ҿчен инженерлык челтҽрлҽренең
башкарма планын тапшырырга.
Эшлҽрне башкаручы:
_______________________ _______________ _______________________________
(вазифа)
Мҿһер урыны
Заказ бирүче
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_______________________ _________________ _____________________________
(вазифа)
Мҿһер урыны
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Регламентка
10 нче кушымта
Тҿзеклҽндерүнең җимерелгҽн элементларын һҽм юлларны торгызуга бҽйле эшлҽрне
арадаш рҽвештҽ кабул итү акты (кышкы чорда эшлҽр башкарылганда)
"__" ________ 20__ел
__________________________________________________________________________
_
(эшлҽрнең атамасы һҽм башкарылу урыны)
__________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________
.
Ордер "__" ________ 20____________
Эшлҽр үткҽрү срогы: с "_" ________ 20____" ________ 20___ г.
Казып ташланган урыннарны күмү тирҽнлек буенча техник шартлар нигезендҽ
башкарылган:
__________________________________________________________________________
_
(күренми торган эшлҽр акты)
__________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________
.
Юл капламы, тротуар, поребриклар торгызылды:
__________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________
.
Инженерлык челтҽрлҽрен сузганнан соң, планлаштырылган урыннар торгызылды:
__________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________
.
Заказ бирүче вҽкиле:
________________________ _______________ ________________________________
(вазыйфасы)
(имзаны расшифровкалау)
Мҿһер урыны
Подрядчы вҽкиле:
________________________ _______________ ________________________________
(вазыйфасы)
(имзаны расшифровкалау)
Мҿһер урыны
Башкарма комитет вҽкиле:
________________________ _______________ ________________________________
(вазыйфасы)
(имзаны расшифровкалау)
Ҽлеге акт ордерны ябу ҿчен нигезле документ була алмый.

46
Зыян килгҽн тышкы тҿзеклҽндерү элементларын һҽм юлларны тулысынча торгызу 25
апрельдҽн 31 майга кадҽр башкарыла һҽм, ҽлеге эшлҽр тҽмамланганнан соң, ҿч кҿн
эчендҽ кабул итү акты буенча тапшырыла.
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Регламентка
11 нче кушымта
Тышкы тҿзеклҽндерү элементларын бозу белҽн бҽйле эшлҽрне башкарганнан соң
тҿзеклҽндерү эшлҽрен кабул итү акты
"__" ________ 20__ел
1. Ордер от"_" ________ 20________________
Ордер буенча эшлҽр башкару срогы: с "___" ________ 20__"_"
________ 20__ ел
2. Эшлҽр атамасы һҽм эшлҽр башкару адресы: _________________________________
_____________________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________________
__.
3. Таркалу урыннарын урнаштыру бҿтен тирҽнлеге буенча техник шартлар нигезендҽ
башкарылды
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__.
4. Асфальт ҿслек (юлның үтеп йҿрү ҿлеше, тротуарлар) торгызылды.
Подъездларга һҽм чүп-чар окамерларына якын килү, сайлыклар) һҽм поребриклар
_____________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________
__.
5. Ашыгыч газлар, куаклар, агачлар читтҽн кертү юлы белҽн торгызылды
кара җир, кабат чҽчү һҽм утырту ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
__.
6. Газоннарда, мҽйданчыкларда һ.б. утлар торгызылды ____________________________
_____________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________
__.
Заказ бирүче вҽкиле:
________________________ _______________
______________________________________
(вазифа)
(имзаны расшифровкалау)
Мҿһер урыны
Эшлҽр башкаручы вҽкиле:
________________________ _______________
______________________________________
(вазыйфасы)
(имзаны расшифровкалау)
Мҿһер урыны
Башкарма комитет вҽкиле:
________________________ _______________
__________________________________
(вазыйфасы)
(имзаны расшифровкалау)
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Регламентка
12 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)

Җир эшлҽрен җитештерүгҽ ордер (рҿхсҽт) бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында
карары

_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн бҽйле
рҽвештҽ
(Физик зат ф. и. о., юридик затның исеме – мҿрҽҗҽгать итүче)
___________________._______________ гаризасы, о
_________________________________
__________________________________________________________________________
___
нигезендҽ:
,
тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле документларны түбҽндҽгелҽргҽ карата кабул итүдҽн баш тарту турында
карар кабул ителде:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИО)
(имза салуны гамҽлгҽ ашыручы
органның вазыйфаи заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
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(башкаручы элемтҽлҽре)
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13 нче кушымта
Башкарма комитет
Җитҽкчесенҽ
:__________________________
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
______________________________________________________________________
(хезмҽтнең атамасы)
Язылган:_____________________________________________________________
____________________________________________
Дҿрес мҽгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽсе булып торган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Ҽлеге гаризага кертелгҽн, шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбҽндҽ кертелгҽн мҽгълүматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документ күчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар
гамҽлдҽ һҽм андагы мҽгълүматлар дҿрес.
______________
(кҿне)

(имза)

_________________ ( ________________)
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)
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Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның 28 июлендҽге
242 номерлы карарына 2 нче кушымта
Җир кишҽрлегенең тҿзелеш планын бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү
административ регламент
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге административ регламенты (алга таба
- Регламент) җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын бирү буенча муниципаль
хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен (алга таба - муниципаль хезмҽт) билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: җир кишҽрлеклҽренең милекчелҽре булган
яисҽ даими (вакыты чиклҽнмҽгҽн) файдалану, түлҽүсез файдалану, гомерлек мирас
итеп билҽү хокукында, аренда шартнамҽсе, субаренда шартнамҽсе (алга таба мҿрҽҗҽгать итүче) җир кишҽрлеклҽренҽ ия булган һҽм алардан файдаланучы физик
һҽм юридик затлар.
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҽнфҽгатьлҽрен мҿрҽҗҽгать итүче билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ вҽкалҽтле затлар һҽм физик затларның законлы вҽкиллҽре (алга таба мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) тҽкъдим итҽ ала.
1.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҽгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турындагы мҽгълүмат түбҽндҽгечҽ
урнаштырыла:
1) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽрендҽ
урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат стендларында.
2) муниципаль
районның
«Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://www.apastovo.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында (https:/
www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽүлҽт мҽгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
түбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Апас муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба - Башкарма
комитет):
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне күрсҽтү
тҽртибе һҽм сроклары турында Республика реестрындагы белешмҽлҽр нигезендҽ
мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүматтан
файдалану мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан нинди дҽ булса талҽплҽрне үтҽмичҽ, шул
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исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча, гамҽлгҽ ашырыла, аны
мҿрҽҗҽгать итүченең техник чараларына урнаштыру программа тҽэминатының хокук
иясе белҽн лицензия яисҽ башка килешү тҿзүне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итүчене
түлҽүне, теркҽүне яисҽ авторизациялҽүне, яисҽ аларга шҽхси мҽгълүматларны бирүне
күздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, кергҽн
мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле
үзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш графигы, белешмҽ
телефоннары); муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары һҽм сроклары турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган
норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризаны
карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында, муниципаль хезмҽт күрсҽтү һҽм
теркҽү сроклары турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында; муниципаль
хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта урнаштыру урыны турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат бирү турында; затларның
гамҽллҽренҽ яисҽ гамҽл кылмауларына карата шикаять бирү тҽртибе турында
мҽгълүмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен җаваплы бүлекнең
вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне
җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып ҿч эш кҿне эчендҽ
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ бирелҽ.
Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирү мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽүлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат муниципаль
районның рҽсми сайтында һҽм башкарма комитет биналарында мҿрҽҗҽгать итүчелҽр
белҽн эшлҽү ҿчен мҽгълүмат стендларында урнаштырыла.
Мҽгълүмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла торган Татарстан
Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽге мҽгълүмат муниципаль хезмҽт турында 2.1, 2.3,
2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы белешмҽлҽр, Регламентның булу
урыны, белешмҽ телефоннары, башкарма комитетының эш вакыты турындагы,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ гаризаларны кабул итү графигы турындагы белешмҽлҽр
керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми бастырып
чыгару чыганакларын күрсҽтеп), муниципаль районның рҽсми сайтында «Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль районның
рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика
реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча күпфункцияле үзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл)
җирлегендҽ һҽм шҽһҽр округында тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү
буенча күпфункцияле үзҽкнең территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офис) "
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген
оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе
Хҿкүмҽте карары белҽн расланган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
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техник хата - муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка (муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр кергҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн хата
(описка, басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).;
ЕСИА - Электрон рҽвештҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кулланыла торган мҽгълүмати системаларның мҽгълүмати-технологик хезмҽттҽшлеген
тҽэмин итүче инфраструктурада идентификация һҽм аутентификациянең бердҽм
системасы.
Мҽгълүмати аралашуда катнашучыларның (мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең һҽм
башкарма хакимият органнарының һҽм җирле үзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының)
дҽүлҽт
мҽгълүмат
системаларында
һҽм
башка
мҽгълүмат
системаларында булган мҽгълүматтан файдалануын тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт
мҽгълүмат системасы;
МФЦ - «Татарстан Республикасында дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге» дҽүлҽт бюджет учреждениесе;
МФЦ - Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽренең автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы.
Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне
оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2
статьясындагы 3 пункты (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ
бирелгҽн гарызнамҽ аңлашыла.
2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын бирү.
2.2. Җирле үзидарҽнең муниципаль хезмҽтне турыдан-туры күрсҽтүче башкарма-боеру
органы исеме
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы башкарма комитеты.
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булып түбҽндҽгелҽр тора:
1) җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы (1 нче кушымта);
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар (2 нче кушымта).
2.3.2. Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планында күрсҽтелгҽн мҽгълүмат
проект документациясен ҽзерлҽү ҿчен файдаланылырга мҿмкин, аны биргҽн кҿннҽн
алып ҿч ел эчендҽ тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу ҿчен.
2.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итүчегҽ «Электрон имза
турында» 2011 елның 06 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 63ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ башкарма комитетының (яки башкарма
комитетның) вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы куелган
электрон документ рҽвешендҽ Республика порталының шҽхси кабинетына җибҽрелҽ.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
МФЦда электрон документның МФЦ мҿһере һҽм МФЦ хезмҽткҽре имзасы белҽн
расланган кҽгазь чыганакта бастырылган нҿсхҽсе рҽвешендҽ МФЦда алынырга
мҿмкин.
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2.3.5. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ
күрсҽтү нҽтиҗҽсен яисҽ кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсен муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү
кирҽклеген дҽ исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты, туктатып тору
мҿмкинлеге Россия Федерациясе законнары белҽн каралган очракта, муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору вакыты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган
документларны тапшыру (юллау) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы - 10 эш кҿне.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн соң икенче кҿнне
исҽплҽнҽ башлый.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктату каралмаган.
2.4.3. Электрон документ рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
булган документның юнҽлеше муниципаль хезмҽт күрсҽтүне рҽсмилҽштерү һҽм теркҽү
кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри
булган хезмҽт күрсҽтүлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны тапшыру тҽртибе
2.5.1. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽге документларны
мҿрҽҗҽгать итүченең категориясенҽ һҽм нигезенҽ бҽйсез рҽвештҽ тапшыра:
1) шҽхесне таныклаучы документ (МФЦга мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ бирелҽ);
2) гариза:
- МФЦ га мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазь чыганактагы документ рҽвешендҽ (3 нче
кушымта);
- электрон рҽвештҽ (гаризаның электрон формасына тиешле белешмҽлҽр кертү
юлы белҽн тутырыла), ул 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган. Регламент,
Республика порталы аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ;
3) мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле вҽкиле вҽкалҽтлҽрен таныклаучы документ,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта (физик затларның
законлы вҽкиллҽреннҽн тыш);
4) күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрында хокуклар теркҽлмҽгҽн җир
кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документлар.
2.5.2. Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан түбҽндҽге ысулларның берсен кулланып тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) КФҮ аша кҽгазь чыганакларда һҽм электрон документлар рҽвешендҽ, 2.5.3
пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган (таныкланган) электрон документлар
рҽвешендҽ. Регламент;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.3. Физик затлар һҽм индивидуаль эшкуарлар гариза һҽм кирҽкле
документларны Республика порталы аша юллаганда гади электрон имза белҽн
гаризаны имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүчегҽ ЕСИАда теркҽлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алуны стандарт язылудан
түбҽнрҽк дҽрҽҗҽдҽ расларга кирҽк.
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Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре, гариза һҽм кирҽкле документлар җибҽргҽндҽ, Республика порталы
ярдҽмендҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн гаризаны имзалыйлар.
2.5.1 пунктының 3, 4 бүлеклҽрендҽ күрсҽтелгҽн документларны тапшырганда.
Регламентны мҿрҽҗҽгать итүче Республика порталы ярдҽмендҽ электрон документлар
яки электрон формадагы документлар тапшыра, алар мондый документларны, шул
исҽптҽн нотариусларны тҿзүгҽ һҽм имзалауга вҽкалҽтле затларның «Электрон имза
турында» 2011 елның 06 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре
нигезендҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган.
2.5.4. Гариза бирүчедҽн талҽп итү тыела:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшырылган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документлар һҽм мҽгълүмат тапшыру яисҽ гамҽллҽр башкару;
2) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 ҿлешендҽ
күрсҽтелгҽн исемлеккҽ кертелгҽн мондый хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ күрсҽтелҽ
торган хезмҽтлҽрне һҽм мҽгълүматны алу керми торып, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
кирҽкле һҽм башка дҽүлҽт органнарына, җирле үзидарҽ органнарына, оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итү белҽн бҽйле килешүлҽрне, шул исҽптҽн килештерүлҽрне гамҽлгҽ
ашыру;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта
баш тартканда йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканда, түбҽндҽге очраклардан тыш, документлар һҽм мҽгълүмат
тапшырылганда:
а) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза башта бирелгҽннҽн соң
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ кагылышлы норматив хокукый актлар талҽплҽрен
үзгҽртү;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итүче
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта баш
тартканнан соң бирелгҽн документларда хаталар булу йҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган документлар комплектына кертелмҽгҽн
документлар булу;
в) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тартканнан соң яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканнан соң документларның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлану яисҽ
мҽгълүматны үзгҽртү;
г) башкарма комитетының, МФЦ хезмҽткҽре вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта баш тартканда йҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда
яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартканда, бу хакта башкарма комитет
җитҽкчесе имзасы белҽн язма рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тартканда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хҽбҽр итҽ, шулай ук
китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенүлҽр китерҽ;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документларны һҽм
мҽгълүматны кҽгазь чыганакта бирү, мондый документларга тамга салу йҽ аларны алу
дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм федераль
законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары карамагында булган һҽм мҿрҽҗҽгать итүче күз алдына китерергҽ
хокуклы булган муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче аларны
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мҿрҽҗҽгать итүчелҽр, шул исҽптҽн электрон рҽвештҽ, алу ысуллары, аларны тапшыру
тҽртибе; ҽлеге документлар белҽн эш итүче дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ органы йҽ
оешма
2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында килеп чыга:
9) күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр (күчемсез
милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык
белешмҽлҽр булган) - Дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте
(Росреестр);
10) юридик зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта Федераль салым хезмҽтеннҽн юридик
затларның бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр соратып алына;
11) индивидуаль эшкуар мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта Федераль салым
хезмҽтеннҽн индивидуаль эшкуарларның бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр
соратып алына;
12) Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектларының (тарихи
һҽм мҽдҽни ядкарьлҽренең) бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽрне - мҽдҽни
мирас объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты;
13) тоташтыруның техник шартлары турында белешмҽлҽр - инженерлык-техник
тҽэмин итү челтҽрлҽрен эксплуатациялҽүне гамҽлгҽ ашыручы оешмалар;
14) җир кишҽрлегендҽ чиклҽүлҽр булу яисҽ булмау турында (шул исҽптҽн
территориаль зона, кызыл линиялҽр чиклҽре турында, территориядҽн файдалануның
махсус шартлары булган зоналар булу, рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең иң чик
параметрлары турында) белешмҽлҽр - Архитектура һҽм шҽһҽр тҿзелеше буенча идарҽ
(МКУ, бүлек);
15) гариза бирүченең законлы вҽкиле тарафыннан бирелгҽн очракта (Россия
Федерациясе гражданлык хҽле актларын теркҽү органнары тарафыннан бирелгҽн туу
турында таныклык яисҽ Россия Федерациясе законнары нигезендҽ опека һҽм
попечительлек органнары тарафыннан бирелгҽн документ ҿлешендҽ) мҿрҽҗҽгать
итүченең законлы вҽкиле вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ - граждан хҽле
актларын рҽсмилҽштерүнең бердҽм дҽүлҽт реестры йҽ социаль тҽэмин итүнең бердҽм
дҽүлҽт мҽгълүмат системасы;
16) ышаныч бирү һҽм аның эчтҽлеге турында белешмҽлҽр - нотариатның
бердҽм мҽгълүмат системасы.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать итүче Регламентның 2.6.1 пунктының 1 - 4 пунктчаларында
күрсҽтелгҽн документларны (белешмҽлҽрне) мондый документларны тҿзүгҽ һҽм
имзалауга вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн
таныкланган электрон документлар формасында Республика порталы ярдҽмендҽ яисҽ
МФЦда кҽгазь чыганакта тапшырырга хокуклы.
2.6.3. Дҽүлҽт хакимиятенең күрсҽтелгҽн органнары, башкарма комитетының
структур бүлекчҽлҽре тарафыннан документларны һҽм белешмҽлҽрне тапшырмау
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.6.4. Күрсҽтелгҽн органнарның соралган (үз вакытында бирмҽгҽн) һҽм
кулланышта булган белешмҽлҽрне тапшырмаган вазыйфаи заты һҽм (яисҽ)
күрсҽтелгҽн органнарның хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
административ, дисциплинар яисҽ башка җаваплылыкка тартылырга тиеш.
2.6.5. Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар талҽп итү тыела, шул исҽптҽн дҽүлҽт
органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле үзидарҽ
органнары карамагындагы оешмалар карамагындагы муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽн
ҿчен гариза бирүче тарафыннан түлҽү кертелүне раслый торган белешмҽлҽрне талҽп
итү тыела.
Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары карамагындагы оешмалар карамагында булган белешмҽлҽрне
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мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырмау мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.7. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
(асылы буенча каралмыйча документларны кире кайтару)
2.7.1. Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен түбҽндҽгелҽр нигез була:
11) Регламентның 2.5.1 пункты нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
мҿстҽкыйль рҽвештҽ бирелергҽ тиешле документларны тапшырмау яисҽ каршылыклы
белешмҽлҽр булган документларны тапшыру;
12) җир кишҽрлеге чиклҽре турында яисҽ Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше
кодексының 57 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган очракта тҿзелҽ торган җир
кишҽрлегенең чиклҽре турында, территориянең кадастр планында җир кишҽрлеге яисҽ
җир кишҽрлеклҽре урнашуның расланган схемасында белешмҽлҽр булмау;
13) ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлек кысаларында соратып алынган
законлы вҽкиллҽр турында белешмҽлҽрне расламау, гариза (сорау) бирүнең шуңа
вҽкалҽтле булмаган зат тарафыннан бирелүе;
14) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
15) дҿрес булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, ҽйтеп бетергесез
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зарарланулар булган, аларның эчтҽлеген, кҿчен югалткан
документларны бертҿрле генҽ аңлатмый торган документларны тапшыру;
16) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт алучы булмаган затның
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать итүе;
17) гаризаның электрон формасында мҽҗбүри кырларны корректлы тутырмау,
электрон формада һҽм тапшырылган документларда каршылыклы белешмҽлҽр булу;
18) гариза (гариза) һҽм башка документлар электрон рҽвештҽ гамҽлдҽге
законнарны бозып электрон имзадан файдаланып имзаланган;
19) электрон документлар аларны бирү форматларына куелган талҽплҽргҽ туры
килми һҽм (яисҽ) укымыйлар.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гаризаларны һҽм документларны
кабул итүдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итүчене кабул иткҽн вакытта да,
башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) алганнан соң да, гаризаны
теркҽгҽн кҿннҽн алып 7 эш кҿненнҽн артмаган вакытта кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 4 нче
кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
башкарма комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында
карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының һҽм (яисҽ) КФҮдҽ шҽхси
кабинетына җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар Бердҽм
порталда бастырылган муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълүмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
гаризаларны һҽм башка документларны кабул итүдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору яки муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
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2.8.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.8.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге:
1) Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы нигезендҽ капиталь тҿзелеш
объектын урнаштыру мондый документлар булмаганда рҿхсҽт ителмҽгҽн очракта
территорияне планлаштыру буенча расланган документлар булмау;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гаризаны мҿрҽҗҽгать итүче
инициативасы белҽн чакыртып алу.
2.8.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл
була.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турындагы карар, баш тартуның
сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 2 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ
рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарма комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи
заты (башкарма комитет) тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту
турында карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының һҽм (яисҽ) КФҮдҽ шҽхси
кабинетына җибҽрелҽ.
2.8.6. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза Бердҽм порталда бастырылган
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүмат нигезендҽ
бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка
тҿрле түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽте күрсҽтүдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган документ (-лар) турында мҽгълүмат
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.

2.11. Мондый түлҽүнең күлҽмен исҽплҽү методикасы турындагы мҽгълүматны да
кертеп, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽрне
күрсҽткҽн ҿчен түлҽүне алу тҽртибе, күлҽме һҽм алу нигезлҽре
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешма
тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽт күрсҽтү турында гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтү вакыты - 15 минуттан
артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнаша торган оешма тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽттҽн файдалану турындагы
гаризасын, шул исҽптҽн электрон формада, теркҽү вакыты һҽм тҽртибе
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2.13.1. МФЦга гариза биргҽн кҿнне шҽхси мҿрҽҗҽгатьтҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
гариза бирелгҽн кҿнне МФЦның теркҽү номеры һҽм гаризаның җибҽрелүен раслаучы
АИСтан расписка бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать итүче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта аша
ала, гаризаның теркҽү номеры һҽм гариза бирү кҿне күрсҽтелгҽн гаризаның
җибҽрелүен раслый.
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган бүлмҽлҽргҽ, кҿтү залына, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнҽклҽре һҽм
һҽр муниципаль хезмҽтне күрсҽтү ҿчен 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 ҿчен керү
мҿмкинлеген тҽэмин итүгҽ карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгынга каршы система һҽм янгын сүндерү
системасы белҽн җиһазланган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрне кабул итү урыннары документларны рҽсмилҽштерү ҿчен
кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага уңайлы керү-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедиа
мҽгълүматы мҿрҽҗҽгать итүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына каршылыксыз керү максатларында
түбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) күрү һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итү функциясенең нык бозылуы булган
инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм күрсҽтү;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерү мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт күрсҽтүлҽргҽ тоткарлыксыз керүен тҽэмин итү ҿчен
кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълүмат йҿртүчелҽрне аларның тормыш эшчҽнлеген
чиклҽүне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен кирҽкле тавыш һҽм күрү мҽгълүматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълүматны Брайль рельефлы-нокталы
шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽ кертү;
6) үткҽргеч этне, аны махсус укытуны раслаучы һҽм Россия Федерациясе Хезмҽт
һҽм социаль яклау министрлыгының "Эт-үткҽргечне махсус укытуны раслый торган
документ формасын һҽм аны бирү тҽртибен раслау турында" 22.06.2015 № 386н
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм тҽртиптҽ бирелүче документ булганда
рҿхсҽт итү.
2.14.3. 2.14.2 пунктының 1 - 4 бүлеклҽрендҽ күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт
күрсҽтелгҽндҽ файдаланыла торган объектларны һҽм инвалидларның файдалана
алуын тҽэмин итү ҿлешендҽ талҽплҽр. Регламент 2016 елның 1 июленнҽн соң
файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация үткҽн объектларга һҽм чараларга
карата кулланыла.
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2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең үтемлелеген һҽм сыйфатын күрсҽткечлҽре,
шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
барышы турында, шул исҽптҽн мҽгълүмати-коммуникация технологиялҽрен кулланып,
мҽгълүмат алу мҿмкинлеге йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ
(шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ) муниципаль хезмҽт алу мҿмкинлеге, җирле үзидарҽ
органының башкарма күрсҽтмҽ органы телҽсҽ кайсы территориаль бүлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау (экстерриториаль принцип), 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 15 статьясында каралган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽрендҽ берничҽ дҽүлҽт һҽм (яисҽ) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гарызнамҽ ярдҽмендҽ мҽгълүмат алу мҿмкинлеге (шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ)
алу мҿмкинлеге, җирле үзидарҽ органының телҽсҽ кайсы территориаль бүлекчҽсендҽ
2.15.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең үтемлелек күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽр:
1) җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада
документлар кабул ителҽ торган бина урнашкан;
2) белгечлҽрнең, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул итҽ торган
бүлмҽлҽрнең җитҽрлек санда булуы;
3) мҽгълүмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм
сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
4) инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга
комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдҽм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итү һҽм карау срокларын үтҽү;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын үтҽү;
3) башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн үзара хезмҽттҽшлеге саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең КФҮ хезмҽткҽрлҽре
белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза биргҽндҽ бер тапкыр
башкарыла;
4.2) муниципаль хезмҽтне МФЦда электрон документның кҽгазь формасында
күрсҽтү нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта бер тапкыр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн
бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итүче күчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҮ шҽхси
кабинетында алынырга мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҿрҽҗҽгать итүчене яшҽү урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽү (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ сайлау
буенча телҽсҽ кайсы МФЦда гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү комплекслы гарызнамҽ составында күрсҽтелҽ.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстрориаль принцип буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт экстриториаль
принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада муниципаль хезмҽт күрсҽтү
үзенчҽлеклҽре
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2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ күрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итүче
түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълүмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ Республика
порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм мҽгълүматны бирү;
в) электрон рҽвештҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
гаризаларның үтҽлеше турында белешмҽлҽр алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын
бҽялҽүне тормышка ашырырга;
д) муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ күрсҽтү нҽтиҗҽсен
алырга;
е) башкарма комитетның, шулай ук аның вазыйфаи затларының, муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең Республика порталы, федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы
порталы ярдҽмендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽ кылынган
карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларга) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять
белдерү процессын тҽэмин итҽ торган федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы
порталы, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽн органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан кылынган карарларга һҽм
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) шикаять бирү.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең МФЦга кабул итүгҽ язылуы (алга таба - язма)
Республика порталы, МФЦ контакт-үзҽге телефоны аша башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул итү ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка күпфункцияле
кабул итү графигының үзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн кҿнега язылу бу кҿне башланганчы бер тҽүлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ соратып алына торган мҽгълүматларны күрсҽтергҽ кирҽк, шул исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн кҿне һҽм кабул итү вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры килмҽгҽн
очракта, мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган документларга алдан
язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ талонны раслау мҿмкинлеге
тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче электрон почта адресын хҽбҽр итсҽ, күрсҽтелгҽн
адреска, кабул итү кҿнен, вакытын һҽм урынын күрсҽтеп, алдан язылуны раслау
турында мҽгълүмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итүче мҽҗбүри тҽртиптҽ хҽбҽр
ителҽ, алдан язылу кабул итүнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут үткҽннҽн соң
килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация һҽм
аутентификация үтүдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн башка гамҽллҽр кылуны, кабул итү
максатын күрсҽтүне, шулай ук кабул итү ҿчен вакытлыча интервалның озынлыгын
исҽплҽү ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирүне талҽп итү тыела.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм аларны үтҽү тҽртибенҽ
талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон рҽвештҽ башкару
үзенчҽлеклҽре, шулай ук күп функцияле үзҽклҽрдҽ административ процедураларны
башкару үзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү;
2) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һҽм карау;
3) ведомствоара гарызнамҽлҽр муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
5) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (җибҽрү).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү
3.2.1. Административ процедураны үтҽү башланганчы мҿрҽҗҽгать итүченең
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате нигез булып тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр),
түбҽндҽгелҽр тора:
- күпфункцияле үзҽккҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - КФҮ хезмҽткҽре;
- мҿрҽҗҽгать итүченең башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать итүендҽ - инфраструктура
үсеше бүлегенең баш белгече (алга таба - консультациялҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат).
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне МФЦда шҽхсҽн үзе һҽм телефон
һҽм электрон почта аша күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында консультация алырга
хокуклы.
КФҮ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тапшырыла торган документациянең составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультация бирҽ.
Гариза бирүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүматны
күпфункцияле үзҽк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле рҽвештҽ алырга мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
бирелҽ торган документациянең составы, формасы һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен
кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итүче телефон һҽм электрон почта аша башкарма комитетка
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук Республика порталында, район сайтында муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу
ҿчен тапшырыла торган документлар составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультация алырга хокуклы.
Консультирование ҿчен җаваплы вазыйфаи зат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн алып ҿч
эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
бирелҽ торган документациянең составы, формасы һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен
кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
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3.3. Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул итү
һҽм карау
3.3.1. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен документлар кабул итү яисҽ
МФЦның читтҽн торып эш урыны.
3.3.1.1. Мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гарызнамҽ белҽн МФЦга мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм документларны Регламентның
2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2. КФҮ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итүче:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен раслый;
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры
килүен тикшерҽ;
МФЦ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
кҽгазь чыганакта Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканировкалый;
МФЦ АИСтан гаризаны ача;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тикшерүгҽ һҽм имзалауга тапшыра;
имзалаганнан соң, МФЦ АИСта имзаланган гаризаны сканерлый;
МФЦның АИСта электрон формада тапшырылган документларны яки ялланган
документларның электрон образларын тҽкъдим итҽ, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның тҿп нҿсхҽлҽрен кире кайтара;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ документларны кабул итүдҽ расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре: гаризаны һҽм документлар
пакетын җибҽрүгҽ ҽзер булу.
3.3.1.3. МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчедҽн электрон формада (электрон
эшлҽр пакетлары составында) кабул ителгҽн документлар пакетын мҿрҽҗҽгать итүче
МФЦ структур бүлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ җибҽрҽ.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты
(электрон эш) тора.
3.3.2. Республика порталы аша электрон рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен документлар кабул итү.
3.3.2.1. Гаризаны республика порталы аша электрон рҽвештҽ бирү ҿчен гариза
бирүче түбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизация үти;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри белешмҽлҽрне үз эченҽ
алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яисҽ электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык турында
тиешле тамга куя);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле тамганы билгели);
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электрон гариза җибҽрҽ (электрон гариза формасында тиешле тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре һҽм 210-ФЗ номерлы
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яисҽ) кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзалана;
электрон гариза җибҽрү турында хҽбҽр ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып электрон эш тора.
3.3.3. Документлар комплектын башкарма комитет тарафыннан карау
3.3.3.1. Административ процедураны үтҽүне башлауның нигезе булып
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка документлар килү тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече булып тора (алга таба - документлар
кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документлар каралуга
кергҽннҽн соң:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендҽ номер һҽм "Документларны тикшерү"
статусы бирелҽ, бу Республика порталының шҽхси кабинетында чагыла;
электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан электрон
рҽвештҽ бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон рҽвешлҽрен ҿйрҽнҽ;
документларның комплектлылыгын, электрон үрнҽклҽренең укылышын тикшерҽ;
Бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итү юлы белҽн электрон имзаның чынбарлык
шартлары үтҽлешен тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын
ҽзерли.
Ҽгҽр кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзаны тикшерү нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлык шартларының үтҽлмҽве ачыкланса, баш тарту турында карар проекты 63ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченҽ алырга тиеш, алар
аны кабул итү ҿчен нигез булып тора.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 4 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерү 3.5.3 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла. Регламент.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итүдҽн баш тарту
ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризада
күрсҽтелгҽн ысул белҽн хҽбҽр итҽ, гаризаның теркҽү номерын, гаризаның гаризаны
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алу кҿнен, аңа тапшырылган документларның исемнҽре исемлеген, муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен алу кҿнен үз эченҽ алган гариза керү турында хҽбҽр итҽ.
3.3.3.2. 3.3.1 пунктында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү. Регламент, техник
мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, автоматлаштырылган
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3.пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза
каралуга кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ үтҽлҽ.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
карау ҿчен кабул ителгҽн документлар комплекты яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проекты.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү
3.4.1. Административ процедураны үтҽү ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
кабул ителгҽн документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи затның
(хезмҽткҽрнең) административ процедураны үтҽүгҽ вҽкалҽтле вазыйфаи затның
(хезмҽткҽрнең) документлар алуы тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече булып тора (алга таба - ведомствоара
гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.4.2. Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
документларны һҽм белешмҽлҽрне Регламентның 2.6.1 пунктында каралган
белешмҽлҽрне бирү турында ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ (техник мҿмкинлек булмаганда - башка ысуллар белҽн) электрон рҽвештҽ
формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар карау ҿчен гариза кабул ителгҽн
кҿнне башкарыла.
Административ
процедураларның
башкарылу
нҽтиҗҽлҽре:
хакимият
органнарына һҽм (яисҽ) хакимият органнарына буйсынучы оешмаларга юлланган
мҿрҽҗҽгатьлҽр.
3.4.3. Ведомствоара
электрон
хезмҽттҽшлек
системасы
аша
килгҽн
гарызнамҽлҽр нигезендҽ белешмҽлҽр китерүчелҽр белгечлҽре соратып алынган
документларны (мҽгълүматны) бирҽлҽр яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
мҽгълүматны һҽм (яисҽ) документларны булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр
(алга таба - баш тарту турында хҽбҽрнамҽ).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда башкарыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
җирле үзидарҽ органнары һҽм аларга буйсынучы оешмалар карамагындагы
документлар (белешмҽлҽр) буенча - ҿч эш кҿненнҽн артык булмаган эш кҿне;
инженерлык-техник тҽэмин итү челтҽрлҽрен эксплуатациялҽүне гамҽлгҽ
ашыручы оешмалар тарафыннан җиде эш кҿненнҽн артык булмаган документлар
(белешмҽлҽр) буенча;
башка тҽэмин итүчелҽр буенча - ведомствоара гарызнамҽ органга яисҽ оешмага
кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара гарызнамҽгҽ җавапны
ҽзерлҽүнең һҽм җибҽрүнең башка сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе
Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса,
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документ һҽм мҽгълүмат бирҽ торган органга яисҽ оешмага кергҽн кҿннҽн алып биш
кҿн эчендҽ;
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), яисҽ
ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш
тарту турында хҽбҽрнамҽ.
3.4.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) ала йҽ документ һҽм (яисҽ)
мҽгълүмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ;
2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда. Ведомствоара гарызнамҽлҽр
җибҽрелгҽн кҿннҽн алып биш эш кҿне узгач, регламент муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын ҽзерли.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 4 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерү 3.5.3 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла. Регламент.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар
(белешмҽлҽр) комплекты.
3.4.5. Регламентның 3.4.2, 3.4.4 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны
үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын, шул исҽптҽн гаризаны
Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ теркҽгҽн мизгелдҽн файдаланып, автоматик
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.6. Регламентның 3.4 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны
үтҽүнең максималь срогы җиде эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Административ
процедураны
үтҽү
башланганчы
ведомствоара
гарызнамҽлҽр, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр)
комплектын җибҽрү ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан керү нигез була.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече тора (алга таба - муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат:
Регламентның 2.8.2 пунктында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту нигезлҽре ачыкланганда, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли;
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Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны карау йомгаклары буенча җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы
проектын ҽзерли;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽзерлҽнгҽн проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документлар ҽйлҽнеше системасы ярдҽмендҽ килештерүгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре проектын (алга таба - проектлар) кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проектын килештерү һҽм имзалау муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен
ҽзерлҽү ҿчен җаваплы структур бүлекчҽ җитҽкчесе, башкарма комитет җитҽкчесе
урынбасары, Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Кисҽтүлҽр булган ҽзер проектлар муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен
җаваплы затка эшлҽп бетерүгҽ кайтарыла.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турындагы карар, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турындагы карар, җир
кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы.
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны
үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны
үтҽүнең максималь срогы ике эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (юллама)
3.6.1. Административ процедураны үтҽү башлануга нигез булып административ
процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат муниципаль хезмҽт күрсҽтүне (бирүдҽн
баш тартуны) раслый торган документны алу тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - документлар бирү (җибҽрү)
ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
Документлар бирү (юнҽлеше) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
күрсҽтү
ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы документациясен алып бару барышында
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итүнең
мҽгълүмат системасын теркҽүне һҽм кертүне тҽэмин итҽ;
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽтне электрон
хезмҽттҽшлек ярдҽмендҽ күрсҽтү һҽм муниципаль хезмҽтне МФЦда күрсҽтү нҽтиҗҽсен
алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны үтҽү техник мҿмкинлек булганда дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын
кулланып, автоматлаштырылган режимда гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълүмат системаларында муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽр урнаштыру, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ һҽм аны алу ысуллары турында хҽбҽр итү.
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3.6.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүчене МФЦга муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ электрон документ нҿсхҽсе
рҽвешендҽ кҽгазьдҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итүче талҽбе
буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон документның
нҿсхҽсе аны тҿшерү кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче килгҽн
кҿнне МФЦ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ башкарыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүченең республика порталы аша муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсе артыннан мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ шҽхси кабинетына
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документның электрон образы автомат
рҽвештҽ җибҽрелҽ, ул башкарма комитетының вҽкалҽтле вазыйфаи затының
(башкарма комитет) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн имзаланган.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмҽт күрсҽтүне раслый торган документ (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту) юлламасы (бирү).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү
3.7.1. Техник хата ачыкланган очракта, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта мҿрҽҗҽгать итүче Башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтү турында гариза (5 нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽүче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итүче (вҽкалҽтле вҽкил)
тарафыннан почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ Республика порталы
яки МФЦ аша тапшырыла.
3.7.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны тҿзҽтү
турында гариза кабул итҽ, кушымта итеп бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки
һҽм аларны документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазифаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽү кҿненнан бер
эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазыйфаи затка
карауга юнҽлтелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.7.3. Документларны эшкҽртүгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны карый
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертү
максатларында Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра
һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хатасы булган документның тҿп
нҿсхҽсен тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн үзе имза сала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта
аша (электрон почта аша) хат юллап, документның техник хатасы булган документның
тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан соң
яисҽ җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан соң
ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
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4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Җаваплы вазыйфаи затларның муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ талҽплҽрне билгели
торган Регламент һҽм башка норматив хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен үтҽвен һҽм
үтҽвен агымдагы контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар
тарафыннан карарлар кабул итү
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерүне,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерүне, җирле үзидарҽ
органнарындагы вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата карарлар
ҽзерлҽүне үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
түбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү документлары проектларын тикшерү һҽм
килештерү;
2) эш алып баруны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тикшерү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерүлҽр үткҽрү.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълүматлар базасында булган
белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны үтҽүче
вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълүматы, тиешле документларны исҽпкҽ алу
журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар муниципаль
хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук хокук
бозуларны бетерү буенча ашыгыч чаралар күрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедураларда билгелҽнгҽн
гамҽллҽрнең эзлеклелеге үтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль хезмҽт күрсҽтү
эшен оештыруга җаваплы җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе урынбасары, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү эшен оештыручы бүлек башлыгы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарҽ органының структур бүлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерүлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе һҽм
рҽвешлҽре
Контроль тикшерүлҽр планлы (җирле үзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
эш
планнары
нигезендҽ
башкарыла)
һҽм
планнан
тыш
булырга
мҿмкин.
Тикшерүлҽр уздыру барышында муниципаль хезмҽт күрсҽтү
белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы тикшерүлҽр) яки гариза бирүченең
конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелҽ ала.
4.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затларының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында алар кабул итҽ торган (гамҽлгҽ яраксыз) карарлары һҽм
гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) ҿчен җаваплылыгы
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Үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе белдерүлҽрне вакытында тикшермҽгҽн ҿчен
җаваплы.
Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Вазифаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында кабул ителҽ (башкарыла) торган карарлар һҽм кылына
(кылынмый) торган гамҽллҽр ҿчен законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм рҽвешлҽренҽ
талҽплҽрне характерлаучы нигезлҽмҽлҽр, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары ягыннан
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җирле үзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирүнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
орган җитҽкчесе, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
күпфункцияле үзҽк, оешмалар, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) судка кадҽр шикаять белдерү хокукына ия.
Гариза бирүче шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 15.1 статьясында күрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽү срогын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк
хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълүматны талҽп итү яисҽ гамҽлгҽ
ашыру;
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4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мҿрҽҗҽгать итүчедҽн кабул итүдҽн баш
тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин;
6)
муниципаль
хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
мҿрҽҗҽгать
итүчедҽн
Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган түлҽү талҽп
ителгҽндҽ;
7) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның
вазыйфаи заты, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмалар
яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽренең муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда җибҽрелгҽн басма хаталарын һҽм хаталарын тҿзҽтүдҽн баш тартуы йҽ
мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына)
карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ
карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) туктатып тору нигезлҽре федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул
ителгҽн Россия Федерациясенең бүтҽн норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
күрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Күрсҽтелгҽн очракта
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле
үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин.
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5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь чыганакта, электрон рҽвештҽ муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы) дҽүлҽт хакимиятенең тиешле органына, шулай ук
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр югарырак органга (ул
булган очракта) бирелҽ йҽ ул булмаган очракта турыдан-туры муниципаль хезмҽтне
күрсҽтүче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. Күп функцияле үзҽк хезмҽткҽре
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаятьлҽр шушы
күпфункцияле үзҽк җитҽкчесенҽ бирелҽ. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр күпфункцияле үзҽкне оештыручыга яисҽ
Татарстан Республикасының норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша,
күпфункцияле үзҽк аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
Республика порталыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмати системасыннан
файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ
кабул ителергҽ мҿмкин. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, күпфункцияле үзҽкнең, Бердҽм порталның яисҽ Республика порталының
рҽсми сайтыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмат системасы аша җибҽрелергҽ
мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽреннҽн, ҽлеге оешмаларның, Бердҽм порталның яисҽ
Республика порталының рҽсми сайтларыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин,
шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматлар булырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ торган муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи
затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм
(яисҽ) хезмҽткҽренең, оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), яшҽү урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүче юридик зат урнашкан урын турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ телефоны номеры
(номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ
тиешле почта адресы;
3) муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең
хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре
(гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
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4) мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре,
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең карары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы)
белҽн килешми торган дҽлиллҽр. Гариза бирүче тарафыннан аның дҽлиллҽрен раслый
торган документлар (булган очракта) яисҽ аларның күчермҽлҽре тапшырылырга
мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең икенче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча
теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ
куючыга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларга яисҽ югарырак органга (ул булганда) кергҽн шикаять аны
теркҽгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга,
күпфункцияле үзҽккҽ, оешмаларга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
документларны кабул итеп алганда яисҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽткҽн очракта яисҽ билгелҽнгҽн срокларны бозган очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн
алып биш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽн
чыгару, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн
хаталарны һҽм ялгышларны тҿзҽтү, Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн
түлҽү алу каралмаган очракларда алынган акчаны гариза бирүчегҽ кире кайтару
рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерү кире кагыла.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм гариза бирүче телҽге буенча
электрон рҽвештҽ шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ биргҽн җавапта
канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, шикаять муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче орган, күпфункцияле үзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешма тарафыннан башкарыла торган
гамҽллҽр турында мҽгълүмат муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган хокук
бозуларны кичекмҽстҽн бетерү максатларында бирелҽ, шулай ук китерелгҽн
уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт алу
максатларында башкарырга кирҽк булган алга таба гамҽллҽр турында мҽгълүмат
күрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта
канҽгатьлҽндерелмҽгҽн дип танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре
турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе
турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
шикаятьлҽрне карап тикшерү буенча вҽкалҽтле вазифаи зат, хезмҽткҽр булган
материалларны, кичекмҽстҽн, прокуратура органнарына җибҽрҽ.
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1 нче кушымта
Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы формасы
Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы
№
-

-

-

-

-

-

-

Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы нигезендҽ ҽзерлҽнде
(Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 57.3 статьясындагы 1 ҿлешендҽ
каралган очракта, мҿрҽҗҽгать итүче вазыйфаларын башкаручы - физик зат, йҽ гариза
бирүченең - юридик затның җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын бирү
турындагы гаризасы реквизитлары)
Җир кишҽрлегенең урнашу урыны
(Россия Федерациясе субъекты)
муниципаль район яки шҽһҽр округы)
авыл җирлеге)
Җир кишҽрлегенең (барлыкка килҽ торган җир кишҽрлегенең) чиклҽре тасвирламасы:
Характерлы
ноктаның Күчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽүлҽт реестрын алып бару ҿчен кулланыла
торган координаталар системасында характерлы нокталар
билгелҽмҽсе
координаталары исемлеге
(номеры)
Х
Y

Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 57.3 статьясындагы 1 ҿлешендҽ
каралган очракта яисҽ җир кишҽрлегенең кадрлар номеры (булган очракта)
территорияне ызанлау расланган проекты һҽм (яисҽ) территориянең кадастр планында
җир кишҽрлеген яисҽ җир кишҽрлеклҽрен урнаштыру схемасы нигезендҽ тҿзелҽ торган
җир кишҽрлегенең шартлы номеры

Җир кишҽрлегенең мҽйданы

Капиталь тҿзелешнең җир кишҽрлеге чиклҽрендҽ урнашкан объектлары турында
мҽгълүмат

Капиталь тҿзелеш объектын планлаштырып урнаштыру зонасы чиклҽре турында
территорияне планлаштыруның расланган проекты (булган очракта) нигезендҽ
мҽгълүмат
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Характерлы
ноктаның Күчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽүлҽт реестрын алып бару ҿчен кулланыла
билгелҽмҽсе
торган координаталар системасында характерлы нокталар
(номеры)
координаталары исемлеге
Х
Y

Ҽгҽр җир кишҽрлеге территорияне планлаштыру проекты һҽм (яисҽ) территорияне
ызанлау проекты расланган территория чиклҽрендҽ урнашкан булса, территорияне
планлаштыру проекты һҽм (яисҽ) территорияне ызанлау проекты реквизитлары
(җир кишҽрлеге территорияне планлаштыру проекты һҽм (яисҽ) территорияне ызанлау
проекты расланган территория чиклҽрендҽ урнашкан очракта күрсҽтелҽ)
Шҽһҽр тҿзелеше планы ҽзерлҽнгҽн
(б.б., вҽкалҽтле зат вазыйфасы, орган исеме)
Мҿһер урыны
(булган очракта)

/
(имза)

/
(имзаның аңлатмасы)

Бирү кҿне
(ДД.ММ. ГГ.)
1. Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планының сызымы(һҽм)

Җир участогының шҽһҽр тҿзелеше планының сызымы топографик нигездҽ масштаблы
итеп
эшлҽнгҽн
(ы)
(топографик нигез ҽзерлҽгҽн оешманың кҿне, атамасы)
Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планының сызымы(һҽм) эшлҽнгҽн)
(оешманың кҿне, атамасы)
2. Шҽһҽр тҿзелеше регламенты йҽ капиталь тҿзелеш объектын шҽһҽр тҿзелеше
регламенты гамҽлдҽ булмаган яисҽ шҽһҽр тҿзелеше регламенты билгелҽнмҽгҽн җир
кишҽрлегендҽ билгелҽп куюга, параметрларга һҽм урнаштыруга талҽплҽр турында
мҽгълүмат

2.1. Россия Федерациясе субъекты дҽүлҽт хакимияте органы, шҽһҽр тҿзелеше
регламентын яисҽ федераль дҽүлҽт хакимияте органы, Россия Федерациясе субъекты
дҽүлҽт хакимияте органы, җирле үзидарҽ органы, федераль законнар нигезендҽ
билгели торган башка оешма реквизитлары, шҽһҽр тҿзелеше регламентының гамҽлдҽ
булуы кагылмый торган яисҽ шҽһҽр тҿзелеше регламенты билгелҽнми торган җир
кишҽрлегеннҽн файдалану тҽртибе булган җир кишҽрлегеннҽн файдалану тҽртибе
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2.2. Җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре турында мҽгълүмат
җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿп тҿрлҽре:
җир участогыннан шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре:
җир участогыннан рҿхсҽт ителгҽн файдалануның ҿстҽмҽ тҿрлҽре:

2.3. Җир кишҽрлегенең иң чик (минималь һҽм (яисҽ) максималь күлҽмнҽре һҽм рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш объектын реконструкциялҽүнең иң чик
параметрлары, җир кишҽрлеге урнашкан территория зонасы ҿчен шҽһҽр тҿзелеше
регламентында билгелҽнгҽн территория зонасы:
Җир
Биналар,
Биналарны
участокларының иң корылмалар
ң,
чик (минималь һҽм тҿзү тыелган корылмала
(яисҽ) максималь
биналар,
рның һҽм
күлҽмнҽре, шул
корылмалар корылмала
исҽптҽн аларның
урнаштыру рның иң чик
мҽйданы
урыннарын
биеклеге
билгелҽү
һҽм (яки) иң
максатларынд
чик
а җир
биеклеге
кишҽрлеге
чиклҽреннҽн
минималь
тайпылышлар

1

2
3
Киңле Мҽйда
Озын
ге ны, м2
лыгы,
,м яки га
м

4

5

Җир
кишҽрлеге
чиклҽрендҽ
тҿзелешнең
максималь
проценты
тҿзелеш алып
барылырга
мҿмкин
булган җир
кишҽрлегенең
суммар
мҽйданы, җир
кишҽрлегенең
бҿтен
мҽйданына
карата
мҿнҽсҽбҽте
буларак
билгелҽнҽ.
6

Федераль
Башка
яисҽ
күрсҽтке
региональ
члҽр
ҽһҽмияттҽге
тарихи җирлек
территориясе
чиклҽрендҽ
урнашкан
капиталь
тҿзелеш
объектларын
ың архитектур
карарларына
талҽплҽр

7

8

2.4. Шҽһҽр тҿзелеше регламентының гамҽлдҽ булуы кагылмый торган яисҽ шҽһҽр
тҿзелеше регламенты билгелҽнми торган җир кишҽрлегендҽ капиталь тҿзелеш
объектының билгелҽнешенҽ, параметрларына һҽм урнашуына карата талҽплҽр
(Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 57.3 статьясындагы 3 ҿлешенең
7.1 пунктында каралган очрактан тыш):
Җир
Җир Җир
кишҽрлеген кишҽрлег кишҽрлег
шҽһҽр
еннҽн
ен
тҿзелеше файдала куллануга

Капиталь тҿзелеш объекты
параметрларына талҽплҽр

Капиталь тҿзелеш
объектларын
урнаштыруга
талҽплҽр
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регламентын
нуны
талҽплҽр Биналар
Җир
Капиталь Биналар,
ың гамҽлдҽ
җайга
ның,
кишҽрлеге тҿзелеш корылмал Капитал
булуы
сала
корылма чиклҽренд объекты
ар тҿзү
ь
кагылмый
торган
ларның
ҽ
параметр тыелган тҿзелеш
яисҽ аның
акт
һҽм
тҿзелешне ларына биналар, объектл
ҿчен шҽһҽр реквизитл
корылма
ң
башка корылмал арын
тҿзелеше
ары
ларның максималь талҽплҽр
ар
урнашт
регламенты
иң чик проценты
урнаштыр ыруга
билгелҽнми
биеклеге тҿзелеш
у
башка
торган җир
һҽм (яки)
алып
урыннары талҽплҽ
участогы
иң чик барылырга
н
р
тҿренҽ кертү
биеклеге мҿмкин
билгелҽү
сҽбҽплҽре
булган җир
максатлар
кишҽрлеге
ында җир
нең суммар
кишҽрлег
мҽйданы,
е
җир
чиклҽренн
кишҽрлеге
ҽн
нең бҿтен
минималь
мҽйданына
тайпылыш
карата
лар
мҿнҽсҽбҽт
е буларак
билгелҽнҽ.
1
2
3
4
5
6
7
8
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2.5. Махсус сакланылучы табигать территориялҽре турында нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш
объектын реконструкциялҽүнең иң чик параметрлары, махсус сакланылучы табигать территориясе чиклҽрендҽ урнашкан җир
кишҽрлегенҽ карата җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы бирелгҽн очракта:
Шҽһҽр тҿзелеше
регламенты
билгелҽнмҽгҽн
җир кишҽрлеген
җир кишҽрлеге
тҿренҽ кертү
сҽбҽплҽре

1

1

Махсус
Махсус саклана торган табигый территорияне зоналаштыру (ҽйе/юк)
сакланыл Территор
Җир кишҽрлегеннҽн
Капиталь тҿзелеш
учы
ияне
Функцио
рҿхсҽт ителгҽн
Капиталь тҿзелеш объекты
объектларын
табигать планлашт наль
файдалану тҿрлҽре
параметрларына талҽплҽр
урнаштыруга карата
территори
ыру
зона
талҽплҽр
ясе
буенча
Рҿхсҽт
Рҿхсҽт
Биналарның
Җир
Капиталь
Биналар,
Капиталь
турындаг расланган
ителгҽн
ителгҽн
,
кишҽрлеге
тҿзелеш корылмалар тҿзелеш
ы
документл
файдаланун файдаланун корылмалар чиклҽрендҽ объекты
тҿзү
объектлары
нигезлҽмҽ
ар
ың тҿп
ың тҿрле
ның һҽм тҿзелешнең параметрла тыелган
н
нең
реквизитл
тҿрлҽре
тҿрлҽре корылмалар максималь рына башка биналар, урнаштыруг
реквизитл
ары
ның иң чик проценты
талҽплҽр корылмалар а башка
ары
биеклеге
тҿзелеп
урнаштыру талҽплҽр
һҽм (яки) иң бетҽргҽ
урыннарын
чик
мҿмкин
билгелҽү
биеклеге булган җир
максатлары
кишҽрлеген
нда җир
ең суммар
кишҽрлеге
мҽйданы,
чиклҽреннҽ
җир
н минималь
кишҽрлеген
тайпылышл
ең бҿтен
ар
мҽйданына
мҿнҽсҽбҽте
буларак
билгелҽнҽ.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Шулай ук
Шулай ук
Шулай ук
Шулай ук
Шулай ук
Шулай ук
Шулай ук
Функцио
наль
зона
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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3. Җир кишҽрлеге чиклҽрендҽ урнашкан капиталь тҿзелеш объектлары һҽм мҽдҽни
мирас объектлары турында мҽгълүмат
3.1. Капиталь тҿзелеш объектлары
№

,
(шҽһҽр тҿзелеше планы
сызымы буенча)

,
(капиталь тҿзелеш объектын билгелҽү, катылыгы,
биеклеге, гомуми мҽйданы, тҿзелеш мҽйданы)
инвентаризация яки кадастр
номеры

3.2. Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектларының (тарихи һҽм
мҽдҽни ядкарьлҽренең) бердҽм дҽүлҽт реестрына кертелгҽн объектлар
№

,
(шҽһҽр тҿзелеше планы
сызымы буенча)

,
(мҽдҽни мирас объектын билгелҽп кую, гомуми мҽйданы,
тҿзелеш мҽйданы)

(ачыкланган объектакультур мирасны реестрга кертү турында карар кабул
иткҽн дҽүлҽт хакимияте органы исеме, ҽлеге карарның реквизитлары)
реестрда теркҽү номеры
.
(кҿне)
4. Җир кишҽрлеге территорияне комплекслы һҽм тотрыклы үстерү эшчҽнлеген гамҽлгҽ
ашыру каралган территория чиклҽрендҽ урнашкан очракта, территориянең коммуналь,
транспорт, социаль инфраструктура объектлары белҽн тҽэмин ителешенең мҿмкин
булган минималь дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап күрсҽткечлҽре һҽм күрсҽтелгҽн
объектларның халык ҿчен мҿмкин булган максималь күлҽменең исҽп-хисап
күрсҽткечлҽре турында мҽгълүмат:
Территориянең тҽэмин ителешенең минималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап
күрсҽткечлҽре турында мҽгълүмат
Коммуналь инфраструктура
Транспорт
Социаль инфраструктура
объектлары
инфраструктурасы
объектлары
объектлары
Объект
Үлчҽү ИсҽпОбъект
Үлчҽү ИсҽпОбъект
Үлчҽү Исҽптҿренең
берҽм хисап
тҿренең
берҽм хисап
тҿренең
берҽм хисап
аталышы
леге күрсҽт аталышы
леге күрсҽт аталышы
леге күрсҽт
кеч
кеч
кеч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Территориаль яктан мҿмкин булган максималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽнең исҽп-хисап
күрсҽткечлҽре турында мҽгълүмат
Объект
Үлчҽү ИсҽпОбъект
Үлчҽү ИсҽпОбъект
Үлчҽү Исҽптҿренең
берҽм хисап
тҿренең
берҽм хисап
тҿренең
берҽм хисап
аталышы
леге күрсҽт аталышы
леге күрсҽт аталышы
леге күрсҽт
кеч
кеч
кеч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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5. Җир кишҽрлегеннҽн файдалануны чиклҽү турында мҽгълүмат, шул исҽптҽн җир
кишҽрлеге территориялҽрдҽн файдалануның махсус шартлары булган зоналар
чиклҽрендҽ тулысынча яисҽ ҿлешчҽ урнашкан булса.

6. Җир кишҽрлеге мондый зоналар чиклҽрендҽ тулысынча яисҽ ҿлешчҽ урнашкан
булса, территориялҽрдҽн файдалануның махсус шартлары булган зоналар чиклҽре
турында мҽгълүмат:
Территориядҽн
файдалануның
аерым шартлары
булган зонаның
исеме, аңа карата
мондый зона
билгелҽнгҽн
объектны күрсҽтеп
1

Күчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽүлҽт реестрын алып бару ҿчен
кулланыла торган координаталар системасында характерлы
нокталар координаталары исемлеге
Характерлы
Х
Y
ноктаның
билгелҽмҽсе
(номеры)
2
3
4

7. Халык алдындагы сервитутлар чиклҽре турында мҽгълүмат

Характерлы
ноктаның Күчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽүлҽт реестрын алып бару ҿчен кулланыла
билгелҽмҽсе
торган координаталар системасында характерлы нокталар
(номеры)
координаталары исемлеге
Х
Y

8. Чиклҽрендҽ җир кишҽрлеге урнашкан планлаштыру структурасы элементының
номеры һҽм (яисҽ) исеме
9. Капиталь тҿзелеш объектларын җирлекнең, шҽһҽр округының коммуналь
инфраструктура системаларын комплекслы үстерү программаларын исҽпкҽ алып
билгелҽнгҽн инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽренҽ тоташтыруның (технологик
тоташтыруның) техник шартлары турында мҽгълүмат

10. Территорияне тҿзеклҽндерүгҽ талҽплҽр билгели торган Россия Федерациясе
субъектының, муниципаль хокукый актларның норматив хокукый актлары реквизитлары

11. Кызыл сызыклар турында мҽгълүмат:
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Характерлы
ноктаның Күчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽүлҽт реестрын алып бару ҿчен кулланыла
билгелҽмҽсе
торган координаталар системасында характерлы нокталар
(номеры)
координаталары исемлеге
Х
Y

Кушымта (Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 57.3 статьясындагы 3
ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн очракта)
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2 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)

Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын бирү буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар

_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн бҽйле
рҽвештҽ
(Физик зат ф. и. о., юридик затның исеме – мҿрҽҗҽгать итүче)
_________________.______________________________________
__________________________________________________________________________
________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн
баш тарту турында карар кабул ителде, моңа бҽйле рҽвештҽ:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИО)
(имза салуны гамҽлгҽ ашыручы
органның вазыйфаи заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручы элемтҽлҽре)
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3 нче кушымта
Юридик затлар ҿчен
.
(җирле үзидарҽ органы исеме)

(оешманың тулы исеме һҽм
оештыру-хокукый рҽвеш)
йҿзендҽ:

(Җитҽкченең яисҽ башка шуның ФИО)
вҽкалҽтле зат)
Шҽхесне таныклый торган документ
мҿрҽҗҽгать итүче:
(документ тҿре)
(сериясе, номеры)
(кем тарафыннан, кайчан бирелгҽн)
Дҽүлҽт теркҽве турында белешмҽлҽр
юридик зат:
Тҿп дҽүлҽт теркҽве номеры (ОГРН)

Тҽңгҽллҽштерү номеры (ИНН)
Урнашу урыны

Контакт мҽгълүматы:
тел. 1
тел. 2
эл.
почта
Физик затлар һҽм индивидуаль затлар ҿчен
эшкуарлар
ФИО
Шҽхесне раслаучы документ:
(документ тҿре)
(сериясе, номеры)
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(кем тарафыннан, кайчан бирелгҽн)
ОРГНИП (ИП ҿчен)
Теркҽлү адресы

Ышанычлылык буенча вҽкил яки законлы
вҽкил:
ФИО
Шҽхесне раслаучы документ:
(документ тҿре)
(сериясе, номеры)
(кем тарафыннан, кайчан бирелгҽн)
Вҽкалҽтлҽрне раслый торган документның
реквизитлары:
Теркҽлү адресы

Контакт мҽгълүматы:
тел. 1
тел. 2
эл.
почта
Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын алу ҿчен гариза
Капиталь тҿзелеш объектын тҿзү/реконструкциялҽү (кирҽклесен ассызыклау)
максатыннан җир участогының шҽһҽр тҿзелеше планын ҽзерлҽүне һҽм бирүегезне
сорыйм

(объектның функциональ билгелҽнешен, техник-икътисадый күрсҽткечлҽрне күрсҽтергҽ)
1. Җир кишҽрлегенең урнашу урыны:
б
у
л
г
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2. Җир кишҽрлегенең кадрлар номеры, җир кишҽрлегенең мҽйданы (га):
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3. Җир кишҽрлеге кулланыла торган хокук тҿре:
4. Җир кишҽрлеге файдаланыла торган хокукны раслый торган документның
реквизитлары:
5. Һҽр объект буенча җир кишҽрлеге чиклҽрендҽ урнашкан капиталь тҿзелеш
объектлары турында мҽгълүмат (булган очракта):
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5.1. Биналарның, корылмаларның кадастр яки шартлы номерлары (биналар, корылмалар
булган очракта):

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен минем адреска түбҽндҽге ысул белҽн бирүне (җибҽрүне)
сорыйм:
Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталының шҽхси
кабинетына электрон рҽвештҽ

МФЦда

Мҿрҽҗҽгать
итүченең имзасы
(имзаның
аңлатмасы)
Кҿн
е/
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4 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)

Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карары

_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн бҽйле
рҽвештҽ
(Физик зат ф. и. о., юридик затның исеме – мҿрҽҗҽгать итүче)
_________________.______________________________________
__________________________________________________________________________
________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле документларны түбҽндҽгелҽргҽ карата кабул итүдҽн баш тарту турында
карар кабул ителде:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИО)
(имза салуны гамҽлгҽ ашыручы
органның вазыйфаи заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручы элемтҽлҽре)
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5 нче кушымта
Татарстан Республикасы
муниципаль районы Башкарма
комитет җитҽкчесенҽ
:__________________________
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
______________________________________________________________________
(хезмҽтнең атамасы)
Язылган:_____________________________________________________________
____________________________________________
Дҿрес мҽгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽсе булып торган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Ҽлеге гаризага кертелгҽн, шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбҽндҽ кертелгҽн мҽгълүматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документ күчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар
гамҽлдҽ һҽм андагы мҽгълүматлар дҿрес.
______________
(кҿне)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның 28 июлендҽге
242 номерлы карарына 3 нче кушымта
Индивидуаль торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты параметрларын
планлаштырылган тҿзү турында хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн индивидуаль торак
тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының билгелҽнгҽн параметрларына һҽм
индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ җир кишҽрлегендҽ бакча йортын
урнаштыруның мҿмкин булуы хакында хҽбҽр итү юнҽлешендҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең административ регламент
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге административ регламенты (алга таба
- Регламент) күрсҽтелгҽн индивидуаль торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты
параметрларын планлаштырыла торган тҿзү турында хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн
индивидуаль торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты параметрларына һҽм
индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын җир кишҽрлегендҽ
урнаштыру мҿмкинлеге (алга таба - муниципаль хезмҽт) турында хҽбҽр итү
юнҽлешендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Хезмҽтлҽр алучылар: физик затлар, юридик затлар (алга таба - мҿрҽҗҽгать
итүче).
1.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҽгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турындагы мҽгълүмат түбҽндҽгечҽ
урнаштырыла:
1) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽрендҽ
урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат стендларында.
2) муниципаль
районның
«Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://www.apastovo.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында (https:/
www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽүлҽт мҽгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
түбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Апас муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба - Башкарма
комитет):
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне күрсҽтү
тҽртибе һҽм сроклары турында Республика реестрындагы белешмҽлҽр нигезендҽ
мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бушлай бирелҽ.
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Муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүматтан
файдалану мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан нинди дҽ булса талҽплҽрне үтҽмичҽ, шул
исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча, гамҽлгҽ ашырыла, аны
мҿрҽҗҽгать итүченең техник чараларына урнаштыру программа тҽэминатының хокук
иясе белҽн лицензия яисҽ башка килешү тҿзүне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итүчене
түлҽүне, теркҽүне яисҽ авторизациялҽүне, яисҽ аларга шҽхси мҽгълүматларны бирүне
күздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, кергҽн
мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле
үзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш графигы, белешмҽ
телефоннары); муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары һҽм сроклары турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган
норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризаны
карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында, муниципаль хезмҽт күрсҽтү һҽм
теркҽү сроклары турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында; муниципаль
хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта урнаштыру урыны турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат бирү турында; затларның
гамҽллҽренҽ яисҽ гамҽл кылмауларына карата шикаять бирү тҽртибе турында
мҽгълүмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен җаваплы бүлекнең
вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне
җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып ҿч эш кҿне эчендҽ
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ бирелҽ.
Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирү мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽүлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат муниципаль
районның рҽсми сайтында һҽм башкарма комитет биналарында мҿрҽҗҽгать итүчелҽр
белҽн эшлҽү ҿчен мҽгълүмат стендларында урнаштырыла.
Мҽгълүмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла торган Татарстан
Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽге мҽгълүмат муниципаль хезмҽт турында 2.1, 2.3,
2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы белешмҽлҽр, Регламентның булу
урыны, белешмҽ телефоннары, башкарма комитетының эш вакыты турындагы,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ гаризаларны кабул итү графигы турындагы белешмҽлҽр
керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми бастырып
чыгару чыганакларын күрсҽтеп), муниципаль районның рҽсми сайтында «Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль районның
рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика
реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
мҿрҽҗҽгать итүче - физик яисҽ юридик затлар (дҽүлҽт органнарыннан һҽм
аларның территориаль органнарыннан, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары
органнарыннан һҽм аларның территориаль органнарыннан, җирле үзидарҽ
органнарыннан тыш) йҽ аларның вҽкалҽтле вҽкиллҽре, муниципаль хезмҽтне телдҽн,
язма яисҽ электрон рҽвештҽ бирү турындагы гарызнамҽ белҽн Идарҽгҽ мҿрҽҗҽгать
иткҽн вҽкалҽтле вҽкиллҽре;
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тҿзүче - үзенҽ караган җир кишҽрлегендҽ капиталь тҿзелеш объектларын тҿзүне,
реконструкциялҽүне, капиталь ремонтлауны гамҽлгҽ ашыручы физик яисҽ юридик зат,
шулай ук инженер эзлҽнүлҽрен башкару, ҽлеге объектларны тҿзү, реконструкциялҽү,
капиталь ремонтлау ҿчен проект документларын ҽзерлҽү.
техник заказчы - һҿнҽри нигездҽ эш итүче физик зат яисҽ тҿзүче һҽм тҿзүче
исеменнҽн инженерлык эзлҽнүлҽрен башкару, проект документларын ҽзерлҽү,
капиталь тҿзелеш объектларын тҿзү, реконструкциялҽү, капиталь ремонтлау турында
шартнамҽлҽр тҿзи, күрсҽтелгҽн эш тҿрлҽрен башкаруга биремнҽр ҽзерли, инженерлык
эзлҽнүлҽрен башкаручы һҽм (яки) капиталь тҿзелеш объектларын тҿзү,
реконструкциялҽү, капиталь ремонтлауны гамҽлгҽ ашыручы затларга, ҽлеге тҿр
эшлҽрне башкару ҿчен кирҽкле материалларны һҽм документларны тапшыра, проект
документациясен раслый, капиталь тҿзелеш объектын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт
алу ҿчен кирҽкле документларны-ҽлеге кодекста каралган башка функциялҽрне
гамҽлгҽ ашыра. Тҿзүче техник заказчы функциялҽрен мҿстҽкыйль башкарырга
хокуклы;
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча күпфункцияле үзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл)
җирлегендҽ һҽм шҽһҽр округында тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү
буенча күпфункцияле үзҽкнең территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офис) "
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген
оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе
Хҿкүмҽте карары белҽн расланган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата - муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка кертелгҽн белешмҽлҽрнең (муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе),
белешмҽлҽр кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн
хата (тасвирлама, басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гариза белҽн
планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ (№1 кушымта) аңлана.
2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Индивидуаль торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты параметрларын
планлаштырылган тҿзү турында хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн индивидуаль торак
тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының билгелҽнгҽн параметрларына һҽм
индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ җир кишҽрлегендҽ бакча йортын
урнаштыруның мҿмкин булуы хакында хҽбҽрнамҽгҽ юллама бирү.
2.2. Җирле үзидарҽнең муниципаль хезмҽтне турыдан-туры күрсҽтүче башкарма-боеру
органы исеме
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы башкарма комитеты
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽр:
1) индивидуаль торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының
планлаштырыла торган параметрларының җир кишҽрлегендҽ индивидуаль торак
тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын урнаштыруның билгелҽнгҽн параметрларына
һҽм рҿхсҽт ителүенҽ карата күрсҽтелгҽн хҽбҽрнамҽгҽ (2 нче кушымта);
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2) индивидуаль торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының
планлаштырылган параметрларының билгелҽнгҽн параметрларга туры килмҽве һҽм
(яисҽ) индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ җир кишҽрлегендҽ бакча йортын
урнаштыруның рҿхсҽт ителмҽве турында хҽбҽрнамҽгҽ (3 нче кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итүчегҽ «Электрон имза
турында» 2011 елның 06 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 63ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ башкарма комитетының (яки башкарма
комитетның) вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы куелган
электрон документ рҽвешендҽ Республика порталының шҽхси кабинетына җибҽрелҽ.
2.3.3. Мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
КФҮдҽ электрон документның МФЦ мҿһере һҽм МФЦ хезмҽткҽре имзасы белҽн
расланган кҽгазь чыганакта бастырылган нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ
күрсҽтү нҽтиҗҽсен яисҽ электрон документның кҽгазь чыганактагы нҿсхҽсен
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга
хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү
кирҽклеген дҽ исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты, туктатып тору
мҿмкинлеге Россия Федерациясе законнары белҽн каралган очракта, муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору вакыты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган
документларны тапшыру (юллау) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы түбҽндҽгелҽр тҽшкил итҽ:
Объект параметрларының туры килүе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽне
җибҽрү - хҽбҽр бирү кҿнен дҽ кертеп, җиде эш кҿне.
Индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ федераль яисҽ региональ
ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе чиклҽрендҽ бакча йортын тҿзү яисҽ
реконструкциялҽү объектының типлаштырылган архитектура карары нигезендҽ
тҿзелеш яисҽ реконструкциялҽү параметрларының 14 эш кҿнен, хҽбҽр итү кҿнен дҽ
кертеп, туры килүе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽне җибҽрү.
Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне караусыз кире кайтару - бер
эш кҿне.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктату каралмаган.
2.4.3. Электрон документ рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
булган документны җибҽрү муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерү һҽм
теркҽү кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.4.4. Мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен
МФЦда электрон документның МФЦ мҿһере һҽм МФЦ хезмҽткҽре имзасы белҽн
расланган кҽгазь чыганакта бастырылган нҿсхҽсе рҽвешендҽ алырга мҿмкин.
2.4.5. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне электрон документ яисҽ кҽгазь
документ рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы
дҽвамында күрсҽтү нҽтиҗҽсен алырга хокуклы.
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри
булган хезмҽт күрсҽтүлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны тапшыру тҽртибе
2.5.1. Индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты объектын тҿзү яисҽ
реконструкциялҽү максатларында тҿзүче түбҽндҽгелҽрне тапшыра:
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Планлаштырыла торган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ, анда түбҽндҽге
белешмҽлҽр бар:
1) тҿзүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса), яшҽү урыны, шҽхесне
раслаучы документ реквизитлары (физик зат ҿчен));
2) тҿзүченең исеме һҽм урнашу урыны (юридик зат ҿчен), шулай ук юридик
затларның бердҽм дҽүлҽт реестрында юридик затны дҽүлҽт теркҽве турында язманың
дҽүлҽт теркҽү номеры һҽм салым түлҽүченең идентификация номеры, мҿрҽҗҽгать
итүче чит ил юридик заты булса, моңа керми;
3) җир кишҽрлегенең кадастр номеры (ул булган очракта), җир кишҽрлегенең
адресы яисҽ урнашу урынының тасвирламасы;
4) тҿзүченең җир кишҽрлегенҽ хокукы турында белешмҽлҽр, шулай ук җир
кишҽрлегенҽ башка затларның хокуклары турында белешмҽлҽр (андый затлар
булганда));
5) җир кишҽрлегеннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектыннан (индивидуаль торак
тҿзелеше яисҽ бакча йорты объектыннан) рҿхсҽт ителгҽн файдалану рҽвеше турында
белешмҽлҽр;
6) тҿзү яисҽ реконструкциялҽү максатларында планлаштырылган тҿзелеш
турында, шул исҽптҽн җир кишҽрлеге чиклҽреннҽн чигенүлҽр турында хҽбҽр бирелгҽн
индивидуаль торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының планлаштырылган
параметрлары турында белешмҽлҽр;
7) индивидуаль торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының мҿстҽкыйль
күчемсез милек объектларына бүлү ҿчен билгелҽнмҽве турында белешмҽлҽр;
8) почта адресы һҽм (яисҽ) йорт салучы белҽн элемтҽ ҿчен электрон почта
адресы.
2.5.2. Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽгҽ түбҽндҽгелҽр кушып
бирелҽ:
1) күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн очракта, җир
кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документлар;
2) тҿзүче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ, планлаштырылган
тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ тҿзүче вҽкиле тарафыннан җибҽрелгҽн очракта;
3) тҿзүче чит ил юридик заты булган очракта, чит ил дҽүлҽте законнары
нигезендҽ юридик затны дҽүлҽт теркҽвенҽ алу турындагы документларны рус теленҽ
таныкланган Тҽрҗемҽ Итү;
4) индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын тҿзү яисҽ
реконструкциялҽү федераль яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе
чиклҽрендҽ планлаштырылган очракта, индивидуаль торак тҿзелеше объектының яисҽ
бакча йортының тышкы кыяфҽтен тасвирлау, моңа РФнең 51.1 статьясындагы 5
ҿлешендҽ каралган очрак керми. Шҽхси торак тҿзелеше яисҽ бакча йортының тышкы
кыяфҽтен тасвирлау текст формасындагы тасвирламаны һҽм график тасвирламаны үз
эченҽ ала. Индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йортының тышкы кыяфҽтен
тасвирлау текст формасында индивидуаль торак тҿзелеше объекты яки бакча йорты
параметрлары, аларның тышкы кыяфҽтен тҿс ягыннан хҽл итү, индивидуаль торак
тҿзелеше яисҽ бакча йорты объектының тышкы кыяфҽтен билгели торган тҿзелеш
материалларын, шулай ук Индивидуаль торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча
йортының тышкы кыяфҽтен билгели торган башка характеристикаларын күрсҽтүне үз
эченҽ ала. График тасвирлама индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йортының
тышкы кыяфҽте, шул исҽптҽн индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты
объектының фасадын һҽм конфигурациясен тҽшкил итҽ.
2.5.3. Индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ федераль яисҽ региональ
ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе чиклҽрендҽ бакча йортын тҿзү яисҽ
реконструкциялҽү максатларында тҿзүче типовой архитектура карары нигезендҽ
түбҽндҽгелҽрне тапшыра:
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1. Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽдҽ планлаштырылган тҿзелеш
турында хҽбҽрнамҽдҽ типовой архитектура карары күрсҽтелҽ. Бу очракта индивидуаль
торак тҿзелеше яисҽ бакча йортының тышкы кыяфҽте тасвирламасының
планлаштырыла торган тҿзелеш турындагы белдерүгҽ Кушымтасы талҽп ителми.
2.5.4. Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽгҽ түбҽндҽгелҽр кушып
бирелҽ:
1) күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн очракта, җир
кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документлар;
2) тҿзүче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ, планлаштырылган
тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ тҿзүче вҽкиле тарафыннан җибҽрелгҽн очракта;
3) тҿзүче чит ил юридик заты булган очракта, юридик затны дҽүлҽт теркҽве
турында документларның чит ил законнары нигезендҽ рус теленҽ таныкланган
тҽрҗемҽсе;
2.5.5. Индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ федераль яисҽ региональ
ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе чиклҽрендҽ бакча йортын тҿзү яисҽ
реконструкциялҽү максатларында тҿзүче түбҽндҽгелҽрне тапшыра:
1. Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ.
2.5.6. Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽгҽ түбҽндҽгелҽр кушып
бирелҽ:
1) күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн очракта, җир
кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документлар;
2) тҿзүче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ, планлаштырылган
тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ тҿзүче вҽкиле тарафыннан җибҽрелгҽн очракта;
3) тҿзүче чит ил юридик заты булган очракта, чит ил дҽүлҽте законнары
нигезендҽ юридик затны дҽүлҽт теркҽвенҽ алу турындагы документларны рус теленҽ
таныкланган Тҽрҗемҽ Итү;
4) шҽхси торак тҿзелеше объектының яки бакча йортының тышкы кыяфҽтен
тасвирлау, ҽгҽр индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзү яки
реконструкциялҽү федераль яки региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе
чиклҽрендҽ планлаштырылса.
2.5.7. Объектны планлаштырыла торган тҿзелеш яисҽ реконструкциялҽү
параметрларын үзгҽртү максатларында тҿзүче түбҽндҽгелҽрне тапшыра:
1. Параметрларны үзгҽртү турында белдерү (№4 кушымта).
2.5.8. Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽгҽ түбҽндҽгелҽр кушып
бирелҽ:
1) күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн очракта, җир
кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документлар;
2) тҿзүче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ, планлаштырылган
тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ тҿзүче вҽкиле тарафыннан җибҽрелгҽн очракта;
3) тҿзүче чит ил юридик заты булган очракта, чит ил дҽүлҽте законнары
нигезендҽ юридик затны дҽүлҽт теркҽвенҽ алу турындагы документларны рус теленҽ
таныкланган Тҽрҗемҽ Итү;
4) шҽхси торак тҿзелеше объектының яки бакча йортының тышкы кыяфҽтен
тасвирлау, ҽгҽр индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзү яки
реконструкциялҽү федераль яки региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе
чиклҽрендҽ планлаштырылса.
2.5.9. Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан түбҽндҽге ысулларның берсен кулланып тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) МФЦ аша кҽгазь чыганакларда һҽм 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ
имзаланган (таныкланган) электрон документлар рҽвешендҽ. Регламент;
2) Республика порталы аша электрон формада.
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2.5.10. Гаризаны һҽм кирҽкле документларны Республика порталы аша
җибҽргҽндҽ физик затлар һҽм индивидуаль эшкуарлар гади электрон имза белҽн
гаризаны имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүчегҽ ЕСИАда теркҽлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алуны стандарт язылудан
түбҽнрҽк дҽрҽҗҽдҽ расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре, гариза һҽм кирҽкле документлар җибҽргҽндҽ, Республика порталы
ярдҽмендҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн гаризаны имзалыйлар.
Сорау биргҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүче Республика порталы ярдҽмендҽ
документларның электрон рҽвешлҽрен яисҽ мондый документларны тҿзүгҽ һҽм
имзалауга вҽкалҽтле затларның «Электрон имза турында» 2011 елның 06 апрелендҽге
63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ электрон имза белҽн имзаланган
документларны электрон рҽвештҽ тапшыра.
2.5.11. Гариза бирүчедҽн:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшырылган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документлар һҽм мҽгълүмат тапшыру яисҽ гамҽллҽр башкару;
2) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 ҿлешендҽ
күрсҽтелгҽн исемлеклҽргҽ кертелгҽн мондый хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ
күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрне һҽм мҽгълүматны алу искҽрмҽсеннҽн тыш, муниципаль
хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽүлҽт органнарына, җирле үзидарҽ органнарына,
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү белҽн бҽйле килешүлҽрне, шул исҽптҽн килештерүлҽрне
гамҽлгҽ ашыру;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта
баш тартканда йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканда, түбҽндҽге очраклардан тыш, документларның һҽм
мҽгълүматның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге күрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм
мҽгълүматны тапшыру:
а) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза башта бирелгҽннҽн соң
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ кагылышлы норматив хокукый актлар талҽплҽрен
үзгҽртү;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта
баш тартканнан соң йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүне күрсҽтүдҽ һҽм элегрҽк
тапшырылган документлар комплектына кертелмҽгҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартканнан соң муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризада хаталар булу;
в) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тартканнан соң йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканнан соң документларның гамҽлдҽ булу срогы узу яисҽ мҽгълүматны
үзгҽртү;
г) башкарма комитетының, МФЦ хезмҽткҽре вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта баш тартканда йҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда
яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартканда, бу хакта башкарма комитет
җитҽкчесе имзасы белҽн язма рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тартканда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай
ук китерелгҽн уңайсызлыклары ҿчен гафу үтенүлҽр китерҽ;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документларны һҽм
мҽгълүматны кҽгазь чыганакта бирү, мондый документларга тамга салу йҽ аларны алу
дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм федераль
законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
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2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары карамагында булган һҽм мҿрҽҗҽгать итүче күз алдына китерергҽ
хокуклы булган муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче аларны
мҿрҽҗҽгать итүчелҽр, шул исҽптҽн электрон рҽвештҽ, алу ысуллары, аларны тапшыру
тҽртибе; ҽлеге документлар белҽн эш итүче дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ органы йҽ
оешма
2.6.1. Планлаштырылган
тҿзелеш
яисҽ
объектны
реконструкциялҽү
параметрларын үзгҽртү турында хҽбҽр иткҽндҽ ведомствоара хезмҽттҽшлек
кысаларында түбҽндҽгелҽр алына:
күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ (күчемсез милек
объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык мҽгълүмат булган)
- Дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте (Росреестр).
Тарихи җирлек территориясе чиклҽрендҽ федераль яки региональ ҽһҽмияттҽге
объект тҿзү планлаштырыла торган хҽбҽрнамҽ килү турында:
күрсҽтелгҽн индивидуаль торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының
тышкы кыяфҽте тасвирламасының тарихи җирлекне саклау предметына һҽм капиталь
тҿзелеш объектларының шҽһҽр тҿзелеше Регламенты тарафыннан федераль яки
региональ ҽһҽмияттҽге территориаль зонага карата билгелҽнгҽн архитектура
карарларына туры килүе яисҽ туры килмҽве турында хҽбҽрнамҽ.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать итүче 2.6.1 пунктында күрсҽтелгҽн документларны
(белешмҽлҽрне) бирергҽ хокуклы. Гариза биргҽндҽ мондый документларны тҿзүгҽ һҽм
имзалауга вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн
таныкланган электрон документлар формасында регламентны.
2.6.3. Күрсҽтелгҽн дҽүлҽт хакимияте органнары, башкарма комитетының
структур бүлекчҽлҽре тарафыннан документлар һҽм белешмҽлҽр тапшырмау
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.6.4.
Күрсҽтелгҽн
органнарның
соралган
һҽм
кулланышта
булган
документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (үз вакытында тапшырмаган)
вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
административ, дисциплинар яисҽ башка җаваплылыкка тартылырга тиеш.
2.6.5. Гариза бирүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм
дҽүлҽт органнары яисҽ җирле үзидарҽ органнары карамагындагы оешмалар
карамагындагы муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен гариза бирүче тарафыннан түлҽү
кертүне раслый торган белешмҽлҽрне талҽп итү тыела.
Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары карамагындагы оешмалар карамагында булган белешмҽлҽрне
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырмау мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.7. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.7.1. Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен түбҽндҽгелҽр нигез була:
1)
РФ ШрК 51.1 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган мҽгълүматларның
планлаштырылган тҿзелеше турында хҽбҽрнамҽдҽ булмавы;
2)
тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында
күрсҽтелгҽн документларга һҽм талҽплҽргҽ туры килмҽве;
3)
РФ ГрК 51.1 маддҽсенең 3 ҿлешенең 2 - 4 пунктларында каралган
документларның булмавы.
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4) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда ҽйтеп бетергесез
тҿзҽтүлҽр, аларның эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди зарарланулар
бар;
5) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
6) үз кҿчен югалткан документларны тапшыру;
7) дҿрес булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, ҽйтеп бетергесез
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зарарланулар булган, аларның эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый
торган документларны тапшыру;
8) гариза (гарызнамҽ) мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн моңа вҽкалҽтле зат
булмаган зат тарафыннан бирелү;
9) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт алучы булмаган затның
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать итүе;
10) гаризаның электрон формасында мҽҗбүри кырларны дҿрес тутырмау;
11) гаризаның электрон формасында һҽм тапшырылган документларда
каршылыклы белешмҽлҽр булу;
12) гариза (гариза) һҽм башка документлар электрон рҽвештҽ гамҽлдҽге
законнарны бозып электрон имзадан файдаланып имзаланган;
13) электрон документлар аларны бирү форматларына куелган талҽплҽргҽ туры
килми һҽм (яисҽ) укымыйлар.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гаризаларны һҽм документларны
кабул итүдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итүчене кабул иткҽндҽ дҽ, шулай
ук башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) ведомствоара мҽгълүмати
аралашудан файдаланып алганнан соң да, гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн алып 7 эш
кҿненнҽн артмаган вакытта кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 5 нче
кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
башкарма комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында
карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының һҽм (яисҽ) КФҮдҽ шҽхси
кабинетына җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар Бердҽм
порталда бастырылган муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълүмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
гаризаларны һҽм башка документларны кабул итүдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору яки муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Хезмҽтне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.8.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту нигезлҽре каралмаган.
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка
тҿрле түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт бушлай күрсҽтелҽ
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2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган документ (документлар) турында мҽгълүматлар
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр күрсҽтү
ҿчен түлҽү күлҽмен исҽплҽү методикасы турындагы мҽгълүматны да кертеп, мондый
түлҽүне алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешма
тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽт күрсҽтү турында гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтү вакыты - 15 минуттан
артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнаша торган оешма тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽттҽн файдалану турындагы
гаризасын, шул исҽптҽн электрон формада, теркҽү вакыты һҽм тҽртибе
2.13.1. МФЦга гариза биргҽн кҿнне шҽхси мҿрҽҗҽгатьтҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
гариза бирелгҽн кҿнне МФЦның теркҽү номеры һҽм гаризаның җибҽрелүен раслаучы
АИСтан расписка бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать итүче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта аша
ала, гаризаның теркҽү номеры һҽм гариза бирү кҿне күрсҽтелгҽн гаризаның
җибҽрелүен раслый.
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган бүлмҽлҽргҽ, кҿтү залына, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнҽклҽре һҽм
һҽр муниципаль хезмҽтне күрсҽтү ҿчен 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 ҿчен керү
мҿмкинлеген тҽэмин итүгҽ карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгынга каршы система һҽм янгын сүндерү
системасы белҽн җиһазланган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрне кабул итү урыннары документларны рҽсмилҽштерү ҿчен
кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага уңайлы керү-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедиа
мҽгълүматы мҿрҽҗҽгать итүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
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2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына каршылыксыз керү максатларында
түбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) күрү һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итү функциясенең нык бозылуы булган
инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм күрсҽтү;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерү мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт күрсҽтүлҽргҽ тоткарлыксыз керүен тҽэмин итү ҿчен
кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълүмат йҿртүчелҽрне аларның тормыш эшчҽнлеген
чиклҽүне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен кирҽкле тавыш һҽм күрү мҽгълүматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълүматны Брайль рельефлы-нокталы
шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽ кертү;
6) үткҽргеч этне, аны махсус укытуны раслаучы һҽм Россия Федерациясе Хезмҽт
һҽм социаль яклау министрлыгының "Эт-үткҽргечне махсус укытуны раслый торган
документ формасын һҽм аны бирү тҽртибен раслау турында" 22.06.2015 № 386н
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм тҽртиптҽ бирелүче документ булганда
рҿхсҽт итү.
2.14.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү гамҽлгҽ ашырыла торган объектлардан һҽм
ҽлеге пунктның 1 - 4 бүлеклҽрендҽ күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ
кулланыла торган акчалардан инвалидларның файдалана алуын тҽэмин итү ҿлешендҽ
талҽплҽр 2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация
узган объектларга һҽм чараларга карата кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең үтемлелеген һҽм сыйфатын күрсҽткечлҽре,
шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
барышы турында, шул исҽптҽн мҽгълүмати-коммуникация технологиялҽрен кулланып,
мҽгълүмат алу мҿмкинлеге йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ
(шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ) муниципаль хезмҽт алу мҿмкинлеге, җирле үзидарҽ
органының башкарма күрсҽтмҽ органы телҽсҽ кайсы территориаль бүлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау (экстерриториаль принцип) буенча, 210-ФЗ Федераль
законның 15 статьясында каралган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽрендҽ берничҽ дҽүлҽт һҽм (яисҽ) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гарызнамҽ ярдҽмендҽ мҽгълүмат алу мҿмкинлеге (шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ)
алу мҿмкинлеге
2.15.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең үтемлелек күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽр:
җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада документлар
кабул ителҽ торган бина урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул итҽ торган
бүлмҽлҽрнең җитҽрлек санда булуы;
мҽгълүмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм
сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга
комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдҽм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итү һҽм карау срокларын үтҽү;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын үтҽү;
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3) башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн үзара хезмҽттҽшлеге саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең КФҮ хезмҽткҽрлҽре
белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза биргҽндҽ бер тапкыр
башкарыла;
4.2) муниципаль хезмҽтне МФЦда электрон документның кҽгазь формасында
күрсҽтү нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта бер тапкыр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн
бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итүче күчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҮ шҽхси
кабинетында алынырга мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҿрҽҗҽгать итүчене яшҽү урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽү (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ сайлау
буенча телҽсҽ кайсы МФЦда гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү комплекслы гарызнамҽ составында күрсҽтелҽ.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстрориаль принцип буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт экстриториаль
принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада муниципаль хезмҽт күрсҽтү
үзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ күрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итүче
түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълүмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле башка документларны, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
Республика порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм мҽгълүматны
бирү;
в) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында электрон формада бирелгҽн гаризаларны
үтҽү барышы турында мҽгълүматлар алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын
бҽялҽүне гамҽлгҽ ашырырга;
д) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен электрон документ формасында
алырга;
е) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне
күрсҽтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары, дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне күрсҽтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү
процессын тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы порталы, дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽ башкарылган карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл
кылмауга) шикаять бирү һҽм гамҽл кылмау.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
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2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрне кабул итүгҽ язылу (алга таба - язма) Республика
порталы, МФЦ контакт-үзҽге телефоны аша башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул итү ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка күпфункцияле
кабул итү графигының үзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн кҿнега язылу бу кҿне башланганчы бер тҽүлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ соратып алына торган мҽгълүматларны күрсҽтергҽ кирҽк, шул исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн кҿне һҽм кабул итү вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры килмҽгҽн
очракта, мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган документларга алдан
язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ талонны раслау мҿмкинлеге
тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче электрон почта адресын хҽбҽр итсҽ, күрсҽтелгҽн
адреска, кабул итү кҿнен, вакытын һҽм урынын күрсҽтеп, алдан язылуны раслау
турында мҽгълүмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итүче мҽҗбүри тҽртиптҽ хҽбҽр
ителҽ, алдан язылу кабул итүнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут үткҽннҽн соң
килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация һҽм
аутентификация үтүдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн башка гамҽллҽр кылуны, кабул итү
максатын күрсҽтүне, шулай ук кабул итү ҿчен вакытлыча интервалның озынлыгын
исҽплҽү ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирүне талҽп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм аларны үтҽү тҽртибенҽ
талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон рҽвештҽ башкару
үзенчҽлеклҽре, шулай ук күп функцияле үзҽклҽрдҽ административ процедураларны
башкару үзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү;
2) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һҽм карау;
3) ведомствоара гарызнамҽлҽр муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
5) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (җибҽрү).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү
3.2.1. Административ процедураны үтҽүне башлауның нигезе - мҿрҽҗҽгать
итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр),
түбҽндҽгелҽр тора:
- күпфункцияле үзҽккҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - КФҮ хезмҽткҽре;
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- мҿрҽҗҽгать итүченең башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать итүендҽ инфраструктура үсеше бүлегенең баш белгече (алга таба - консультациялҽү ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн МФЦга, телефон һҽм электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары
турында Республика порталында консультация алырга хокуклы.
КФҮ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тапшырыла торган документациянең составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультация бирҽ.
Гариза бирүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүматны
күпфункцияле үзҽк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле рҽвештҽ алырга мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелҽ торган документациянең составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итүче телефон һҽм электрон почта аша башкарма комитетка
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары
турында район сайтында консультация алырга хокуклы.
Консультирование ҿчен җаваплы вазыйфаи зат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелҽ торган документациянең составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һҽм карау
3.3.1. МФЦ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен документлар кабул итү яисҽ
МФЦ ның читтҽн торып эш урыны.
3.3.1.1. Мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гарызнамҽ белҽн шҽхсҽн МФЦга мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм документларны
Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2. МФЦ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итүче:
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры
килүен тикшерҽ;
МФЦ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
кҽгазь чыганакта Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканировкалый;
МФЦ АИСтан гаризаны ача;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тикшерүгҽ һҽм имзалауга тапшыра;
имзалаганнан соң, МФЦ АИСта имзаланган гаризаны сканерлый;
МФЦның АИСта электрон формада тапшырылган документларны яки ялланган
документларның электрон образларын тҽкъдим итҽ, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның тҿп нҿсхҽлҽрен кире кайтара;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ документларны кабул итүдҽ расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне башкарыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: җибҽрергҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
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3.3.1.3. МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчедҽн башкарма комитетка электрон
формада (электрон эшлҽр пакетлары составында) мҿрҽҗҽгать итүче МФЦ структур
бүлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ кабул ителгҽн документлар
пакетын җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ күрсҽтү
ҿчен документлар кабул итү.
3.3.2.1. Гаризаны Республика порталы аша электрон рҽвештҽ бирү ҿчен гариза
бирүче түбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизация үти;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри белешмҽлҽрне үз эченҽ
алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яисҽ электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык турында
тиешле тамга куя);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле тамганы билгели);
электрон гариза җибҽрҽ (электрон гариза формасында тиешле тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре һҽм 210-ФЗ номерлы
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яисҽ) кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзалана;
электрон гариза җибҽрү турында хҽбҽр ала.
3.3.2.2. Процедураларның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ башкарма комитетта җибҽрелгҽн электрон эш.
3.3.3. Документлар комплектын башкарма комитет тарафыннан карау
3.3.3.1. Административ процедураны үтҽүне башлауның нигезе булып
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка документлар килү тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - документлар кабул итү ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат):
Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документлар каралуга
кергҽннҽн соң:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендҽ номер һҽм "Документларны тикшерү"
статусы бирелҽ, бу Республика порталының шҽхси кабинетында чагыла;
электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан электрон
рҽвештҽ бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон рҽвешлҽрен ҿйрҽнҽ;
документларның комплектлылыгын, электрон үрнҽклҽренең укылышын тикшерҽ;
Бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итү юлы белҽн электрон имзаның чынбарлык
шартлары үтҽлешен тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын регламентта
тҿзи.
Ҽгҽр кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзаны тикшерү нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлык шартларының үтҽлмҽве ачыкланса, баш тарту турында карар проекты 63-
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ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченҽ алырга тиеш, алар
аны кабул итү ҿчен нигез булып тора.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
Карар проектны килештерү 3.5.3 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламент.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, 2.7.1
пунктында каралган. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы Регламент, вазыйфаи зат
гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризада
күрсҽтелгҽн ысул белҽн мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаның теркҽү номерын, гаризаны алу
кҿнен, гариза алу кҿнен, аңа тапшырылган документлар исемнҽре исемлеген,
муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу кҿнен хҽбҽр итҽ.
3.3.3.2. 3.3.3.1 пунктында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү. Регламент, техник
мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, автоматлаштырылган
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. 3.3.3.3 пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар. Регламент карауга
гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турындагы гариза яисҽ карар проекты.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү
3.4.1. Административ процедураны үтҽү ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
кабул ителгҽн документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи затның
(хезмҽткҽрнең) административ процедураны үтҽүгҽ вҽкалҽтле вазыйфаи затның
(хезмҽткҽрнең) документлар алуы тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - ведомствоара гарызнамҽлҽр
юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) булып тора.
Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
документларны һҽм белешмҽлҽрне Регламентның 2.6 пунктында каралган
белешмҽлҽрне бирү турында ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ (техник мҿмкинлек булмаганда - башка ысуллар белҽн) электрон рҽвештҽ
формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар карау ҿчен гариза кабул ителгҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына һҽм (яисҽ) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълүмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
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документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар түбҽндҽге вакыт эчендҽ
башкарыла:
ведомствоара гарызнамҽ кергҽн кҿннҽн алып ҿч кҿн эчендҽ документны һҽм
мҽгълүматны бирүче органга яисҽ оешмага, ҽгҽр ведомствоара гарызнамҽгҽ җавапны
ҽзерлҽүнең һҽм җибҽрүнең башка сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе
Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн булса;
10 эш кҿне эчендҽ мҽдҽни мирас объектларын саклау ҿлкҽсендҽ вҽкалҽтле
Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органына индивидуаль торак тҿзелеше
объектының яисҽ бакча йортының тышкы кыяфҽте тасвирламасының тарихи җирлекне
саклау предметына һҽм капиталь тҿзелеш объектларының федераль яисҽ региональ
ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе чиклҽрендҽ урнашкан территориаль зонага
карата шҽһҽр тҿзелеше регламентында билгелҽнгҽн архитектура карарларына карата
талҽплҽргҽ туры килүе яисҽ туры килмҽве турында хҽбҽр юллаганда.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), яисҽ
ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш
тарту турында хҽбҽрнамҽ.
3.4.3. Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) ала йҽ документ һҽм (яисҽ)
мҽгълүмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ;
2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын регламентта
тҿзи.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерү 3.5.3 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла. Регламент.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар
комплекты (белешмҽлҽр).
3.4.4. Регламентның 3.4.1, 3.4.3 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны
үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын, шул исҽптҽн гаризаны
Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ теркҽгҽн мизгелдҽн файдаланып, автоматик
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны
үтҽүнең максималь срогы түбҽндҽгелҽрне тҽшкил итҽ:
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индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты объектын тҿзү турында хҽбҽр итү
буенча ҿч эш кҿне;
Федераль яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек чиклҽрендҽ индивидуаль
торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты тҿзү турында хҽбҽр итү буенча 10 эш кҿне.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Административ процедураны үтҽүне башлап җибҽрүгҽ ведомствоара
гарызнамҽлҽр, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр)
комплекты юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан керү нигез булып тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече тора (алга таба - муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат:
2.8 пунктында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽр ачыкланганда. Регламент муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен 2.8 пунктында каралган нигезлҽр
булмаган очракта. Регламентны, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны карау йомгаклары буенча, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен 2.3
пункты нигезендҽ ҽзерли. Регламент (алга таба - карар проекты);
Ҽзерлҽнгҽн проектны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше
системасы ярдҽмендҽ килештерүгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре проектын (алга таба - проектлар) кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проектын килештерү һҽм имзалау муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен
ҽзерлҽү ҿчен җаваплы структур бүлекчҽ җитҽкчесе, башкарма комитет җитҽкчесе
урынбасары, Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Кисҽтүлҽр булган ҽзер проектлар муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен
җаваплы затка эшлҽп бетерүгҽ кайтарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар, тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү (тҿзелешкҽ рҿхсҽт кертүне) яисҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.4. 3.5.2, 3.5.3 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү. Регламент,
техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган
мҽгълүмат
системасын
кулланып,
автоматлаштырылган режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. 3.5 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны үтҽүнең
максималь срогы. Регламент - ике эш кҿне.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (юллама)
3.6.1. Административ процедураны башкара башлауның нигезе - административ
процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, инфраструктур
үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - документлар бирү (җибҽрү) ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат).
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Документлар бирү (юнҽлеше) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
күрсҽтү
ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы документларын һҽм (яисҽ) шҽһҽр
тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итүнең мҽгълүмат системасын алып бару барышында
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽрне теркҽүне һҽм кертүне
тҽэмин итҽ;
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽтне электрон
хезмҽттҽшлек ярдҽмендҽ күрсҽтү һҽм муниципаль хезмҽтне МФЦда күрсҽтү нҽтиҗҽсен
алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны үтҽү техник мҿмкинлек булганда дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын
кулланып, автоматлаштырылган режимда гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълүмат системаларында муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽр урнаштыру, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ һҽм аны алу ысуллары турында хҽбҽр итү.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап МФЦга
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ электрон документның
кҽгазьдҽге нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итүче
талҽбе буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон
документның нҿсхҽсе аны тҿшерү кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче килгҽн кҿнне
күпфункцияле үзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн вакытларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап республика
порталы аша мҿрҽҗҽгать итүендҽ, мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабинетына автомат
рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган, башкарма комитетның
(башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имзасы куелган документның электрон образы җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмҽт күрсҽтүне раслый торган документ (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту) юлламасы (бирү).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү
3.7.1. Техник хата ачыкланган очракта, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта мҿрҽҗҽгать итүче Башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтү турында гариза (кушымта № 6);
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽүче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итүче (вҽкалҽтле вҽкил)
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тарафыннан почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ Республика порталы
яки МФЦ аша тапшырыла.
3.7.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны тҿзҽтү
турында гариза кабул итҽ, кушымта итеп бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки
һҽм аларны документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазифаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽү кҿненнан бер
эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазыйфаи затка
карауга юнҽлтелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.7.3. Документларны эшкҽртүгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны карый
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертү
максатларында Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра
һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хатасы булган документның тҿп
нҿсхҽсен тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн үзе имза сала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта
аша (электрон почта аша) хат юллап, документның техник хатасы булган документның
тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан
соң яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата барлыгы турында гариза
алганнан соң ике эш кҿне дҽвамында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Җаваплы вазыйфаи затларның муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ талҽплҽрне билгели
торган Регламент һҽм башка норматив хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен үтҽвен һҽм
үтҽвен агымдагы контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар
тарафыннан карарлар кабул итү
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерүне,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерүне, җирле үзидарҽ
органнарындагы вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата карарлар
ҽзерлҽүне үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
түбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү документлары проектларын тикшерү һҽм
килештерү;
2) эш алып баруны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тикшерү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерүлҽр үткҽрү.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълүматлар базасында булган
белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны үтҽүче
вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълүматы, тиешле документларны исҽпкҽ алу
журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар муниципаль
хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук хокук
бозуларны бетерү буенча ашыгыч чаралар күрҽлҽр.
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Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедураларда билгелҽнгҽн
гамҽллҽрнең эзлеклелеге үтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль хезмҽт күрсҽтү
эшен оештыруга җаваплы җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе урынбасары, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү эшен оештыручы бүлек башлыгы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарҽ органының структур бүлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерүлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе һҽм
рҽвешлҽре
Контроль тикшерүлҽр планлы (җирле үзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
эш
планнары
нигезендҽ
башкарыла)
һҽм
планнан
тыш
булырга
мҿмкин.
Тикшерүлҽр уздыру барышында муниципаль хезмҽт күрсҽтү
белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы тикшерүлҽр) яки гариза бирүченең
конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелҽ ала.
4.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затларының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында алар кабул итҽ торган (гамҽлгҽ яраксыз) карарлары һҽм
гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) ҿчен җаваплылыгы
Үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе белдерүлҽрне вакытында тикшермҽгҽн ҿчен
җаваплы.
Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Вазифаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында кабул ителҽ (башкарыла) торган карарлар һҽм кылына
(кылынмый) торган гамҽллҽр ҿчен законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм рҽвешлҽренҽ
талҽплҽрне характерлаучы нигезлҽмҽлҽр, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары ягыннан
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җирле үзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге, оешмаларның,
шулай ук аларның вазыйфаи затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең,
хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка
кадҽр (судтан тыш) тҽртип
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5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
орган җитҽкчесе, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
күпфункцияле үзҽк, оешмалар, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) судка кадҽр шикаять белдерү хокукына ия.
Гариза бирүче шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 15.1 статьясында күрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽү срогын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк
хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълүматны талҽп итү яисҽ гамҽлгҽ
ашыру;
4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мҿрҽҗҽгать итүчедҽн кабул итүдҽн баш
тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин;
6)
муниципаль
хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
мҿрҽҗҽгать
итүчедҽн
Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган түлҽү талҽп
ителгҽндҽ;
7) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның
вазыйфаи заты, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмалар
яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽренең муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда җибҽрелгҽн басма хаталарын һҽм хаталарын тҿзҽтүдҽн баш тартуы йҽ
мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына)
карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ
карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
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8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) туктатып тору нигезлҽре федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул
ителгҽн Россия Федерациясенең бүтҽн норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
күрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Күрсҽтелгҽн очракта
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле
үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин.
5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь чыганакта, электрон рҽвештҽ муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы) дҽүлҽт хакимиятенең тиешле органына, шулай ук
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр югарырак органга (ул
булган очракта) бирелҽ йҽ ул булмаган очракта турыдан-туры муниципаль хезмҽтне
күрсҽтүче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. Күп функцияле үзҽк хезмҽткҽре
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаятьлҽр шушы
күпфункцияле үзҽк җитҽкчесенҽ бирелҽ. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр күпфункцияле үзҽкне оештыручыга яисҽ
Татарстан Республикасының норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша,
күпфункцияле үзҽк аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
Республика порталыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмати системасыннан
файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ
кабул ителергҽ мҿмкин. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, күпфункцияле үзҽкнең, Бердҽм порталның яисҽ Республика порталының
рҽсми сайтыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмат системасы аша җибҽрелергҽ
мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүмат-
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телекоммуникация челтҽреннҽн, ҽлеге оешмаларның, Бердҽм порталның яисҽ
Республика порталының рҽсми сайтларыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин,
шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматлар булырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ торган муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи
затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм
(яисҽ) хезмҽткҽренең, оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), яшҽү урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүче юридик зат урнашкан урын турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ телефоны номеры
(номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ
тиешле почта адресы;
3) муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең
хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре
(гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре,
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең карары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы)
белҽн килешми торган дҽлиллҽр. Гариза бирүче тарафыннан аның дҽлиллҽрен раслый
торган документлар (булган очракта) яисҽ аларның күчермҽлҽре тапшырылырга
мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең икенче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча
теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ
куючыга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларга яисҽ югарырак органга (ул булганда) кергҽн шикаять аны
теркҽгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга,
күпфункцияле үзҽккҽ, оешмаларга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
документларны кабул итеп алганда яисҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽткҽн очракта яисҽ билгелҽнгҽн срокларны бозган очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн
алып биш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽн
чыгару, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн
хаталарны һҽм ялгышларны тҿзҽтү, Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн
түлҽү алу каралмаган очракларда алынган акчаны гариза бирүчегҽ кире кайтару
рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерү кире кагыла.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм гариза бирүче телҽге буенча
электрон рҽвештҽ шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
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5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ биргҽн җавапта
канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, шикаять муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче орган, күпфункцияле үзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешма тарафыннан башкарыла торган
гамҽллҽр турында мҽгълүмат муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган хокук
бозуларны кичекмҽстҽн бетерү максатларында бирелҽ, шулай ук китерелгҽн
уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт алу
максатларында башкарырга кирҽк булган алга таба гамҽллҽр турында мҽгълүмат
күрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта
канҽгатьлҽндерелмҽгҽн дип танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре
турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе
турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
шикаятьлҽрне карап тикшерү буенча вҽкалҽтле вазифаи зат, хезмҽткҽр булган
материалларны, кичекмҽстҽн, прокуратура органнарына җибҽрҽ.

1 нче номерлы кушымта
ФОРМАСЫ
Индивидуаль торак тҿзелеше яки бакча йортын тҿзү яки реконструкциялҽү
планлаштырыла торган объектлар турында хҽбҽрнамҽ

(федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма
хакимияте органы, җирле үзидарҽ органы тҿзүгҽ рҿхсҽтлҽр бирүгҽ вҽкалҽтле орган
исеме)
1. Тҿзүче турында мҽгълүмат
1.1
Тҿзүче булып физик зат булса, физик
зат турында мҽгълүмат:
1.1.1 Фамилиясе, исеме, атасы исеме
(булган очракта)
1.1.2 Яшҽү урыны
1.1.3 Шҽхесне таныклый торган документ
реквизитлары
1.2
Тҿзүче булып юридик зат булса,
юридик зат турында белешмҽлҽр:
1.2.1 Атамасы
1.2.2 Урнашу урыны
1.2.3 Юридик затның бердҽм дҽүлҽт
реестрында юридик затны дҽүлҽт
теркҽвенҽ алу турындагы язманың
Дҽүлҽт теркҽү номеры, мҿрҽҗҽгать
итүче чит ил юридик заты булган
очрактан тыш
1.2.4 Салым түлҽүченең идентификация
номеры, мҿрҽҗҽгать итүче булып чит
ил юридик заты булган очрактан тыш
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2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

3.1

3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5.

3.4

2. Җир кишҽрлеге турында белешмҽлҽр
Җир кишҽрлегенең кадастр номеры
(булган очракта)
Җир кишҽрлеге урнашкан урынның
адресы яисҽ тасвирламасы
Тҿзүченең җир кишҽрлегенҽ хокукы
турында белешмҽлҽр (хокук билгели
торган документлар)
Җир кишҽрлегенҽ башка затларның
хокуклары булу турында белешмҽлҽр
(булганда)
Җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн
файдалану
рҽвеше
турында
белешмҽлҽр
3. Капиталь тҿзелеш объекты турында мҽгълүмат
Капиталь
тҿзелеш
объектын
(индивидуаль
торак
тҿзелеше
объекты яки бакча йорты) рҿхсҽт
ителгҽн файдалану рҽвеше турында
белешмҽлҽр)
Хҽбҽрнамҽ бирү максаты (тҿзелеш
яки реконструкция)
Планлаштырылган
параметрлар
турында белешмҽлҽр:
Җир ҿсте катлары саны
Биеклек
Җир
кишҽрлеге
чиклҽреннҽн
чигенүлҽр турында белешмҽлҽр
Тҿзелеш мҽйданы
Рҿхсҽт
ителгҽн
тҿзелеш,
реконструкциянең
чик
параметрларыннан кире кагуга рҿхсҽт
бирү турында карар (булганда ))
Федераль яки региональ ҽһҽмияттҽге
тарихи
җирлек
территориясе
чиклҽрендҽ мондый объектны тҿзү
яки реконструкциялҽү очрагында,
капиталь тҿзелеш объектының типик
архитектур хҽл ителеше турында
белешмҽлҽр
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4. Җир кишҽрлегендҽ капиталь тҿзелеш объектын тҿзүгҽ яки реконструкциялҽүгҽ
планлаштырылган схематик сурҽт
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Почта адресы һҽм (яки) электрон почта адресы элемтҽ ҿчен:
Индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын тҿзү яки
реконструкциялҽү турында хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн индивидуаль торак тҿзелеше
объектын яисҽ бакча йорты параметрларын билгелҽнгҽн параметрлар һҽм җир
кишҽрлегендҽ индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру
мҿмкинлеге турындагы яисҽ индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын
тҿзү яки реконструкциялҽү турында хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн индивидуаль торак
тҿзелеше объектының яисҽ бакча йорты параметрларының билгелҽнгҽн параметрларга
туры килмҽве һҽм (яисҽ) җир кишҽрлегендҽ индивидуаль торак тҿзелеше:
(почта адресына һҽм (яки) электрон почта адресына яисҽ федераль башкарма хакимият
органы, Россия Федерациясе субъектының башкарма хакимияте органы яки җирле үзидарҽ
органына, шул исҽптҽн күпфункцияле үзҽк аша тҿзелешкҽ рҿхсҽтлҽр бирү буенча
вҽкалҽтле вҽкилгҽ почта адресына юллау юлы белҽн;)
Бу хҽбҽрнамҽ белҽн раслыйм, дип
(шҽхси торак тҿзелеше объекты яки бакча йорты)
ул мҿстҽкыйль күчемсез милек объектларына бүлү ҿчен билгелҽнгҽн.
Ҽлеге мҿрҽҗҽгать белҽн мин

(документларны тапшырган гражданинның фамилиясе, исеме,
шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ ризалыгымны бирҽм (тҿзүче физик зат булган
очракта).
(вазифа, тҿзүче булып
юридик зат булса)

(имза)

(имзаның аңлатмасы)

М.У.(булган очракта)
Ҽлеге мҿрҽҗҽгатькҽ кушымта итеп бирелҽ:

(Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 51.1 статьясындагы 3 ҿлешендҽ
каралган документлар (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2005, № 1, 16; 2018, №
32, 5133, 5135 ст.)

2 нче номерлы кушымта
ФОРМАСЫ
федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма
хакимияте органы, җирле үзидарҽ органы тҿзүгҽ рҿхсҽтлҽр бирүгҽ вҽкалҽтле орган исеме
Кем:

Почта адресы:

Электрон почта адресы (булган
очракта):

Индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзү яки реконструкциялҽү
турында хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн индивидуаль торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча
йорты параметрларының билгелҽнгҽн параметрларга туры килүе һҽм җир кишҽрлегендҽ
индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру мҿмкинлеге турында
хҽбҽрнамҽ

№
Индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты тҿзелеше яки реконструкциясе
планлаштырыла торган объект яки бакча йорты тҿзелеше яисҽ реконструкциясе турында
хҽбҽрнамҽне карау нҽтиҗҽлҽре буенча (алга таба-хҽбҽрнамҽ),
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юнҽлешле
(хҽбҽрнамҽне җибҽрү кҿне)
теркҽлгҽн
(хҽбҽрнамҽне теркҽү кҿне һҽм номеры)
хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты объектының
параметрларының билгелҽнгҽн параметрларга туры килүе һҽм җир кишҽрлегендҽ
индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру мҿмкинлеге турында
хҽбҽр итҽбез

(җир кишҽрлегенең кадастр номеры (булган очракта), җир кишҽрлегенең адресы яки
тасвирламасы)
(федераль башкарма хакимият органы,
Россия Федерациясе субъекты
башкарма хакимияте органы, җирле
үзидарҽ органы тҿзүгҽ рҿхсҽтлҽр бирүгҽ
вҽкалҽтле зат вазыйфасы)
Мҿһер урыны

(имза)

(имзаның аңлатмасы)

3 нче номерлы кушымта
ФОРМАСЫ
федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма
хакимияте органы, җирле үзидарҽ органы тҿзүгҽ рҿхсҽтлҽр бирүгҽ вҽкалҽтле орган исеме
Кем:

Почта адресы:

Электрон почта адресы (булганда):

Индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзү яки реконструкциялҽү
турында хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн индивидуаль торак тҿзелеше объектының яки бакча
йорты параметрларының билгелҽнгҽн параметрларга туры килмҽве һҽм (яисҽ)
индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын җир кишҽрлегендҽ урнаштыру
мҿмкинлеге турында хҽбҽрнамҽ
№
Индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты тҿзелеше яки реконструкциясе
планлаштырыла торган объект яки бакча йорты тҿзелеше яисҽ реконструкциясе турында
хҽбҽрнамҽне карау нҽтиҗҽлҽре буенча (алга таба-хҽбҽрнамҽ),
юнҽлешле
(хҽбҽрнамҽне җибҽрү кҿне)
теркҽлгҽн
(хҽбҽрнамҽне теркҽү кҿне һҽм номеры)
хҽбҽр итҽбез:
1) капиталь тҿзелеш объектын үзгҽртеп кору, рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең иң чик
параметрларына хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн Параметрларга түбҽндҽге нигезлҽр буенча
туры килмҽү турында:

(җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре, территорияне планлаштыру буенча
документлар белҽн билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларының рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелешенең, үзгҽртеп коруның иң чик параметрлары, яисҽ Россия Федерациясе Шҽһҽр
тҿзелеше кодексы белҽн билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектлары параметрларына
мҽҗбүри талҽплҽр турында белешмҽлҽр (Россия Федерациясе законнары җыелышы,
2005, № 1, 16; 2018, № 32, 5135 ст.), белдерү кергҽн кҿнега гамҽлдҽ булган һҽм
индивидуаль торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты параметрлары туры килми торган
башка федераль законнар белҽн)
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2) түбҽндҽге нигезлҽр буенча җир кишҽрлегендҽ индивидуаль торак тҿзелеше объектын
яки бакча йортын урнаштырырга ярамау турында.:

(җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре һҽм (яки) Россия
Федерациясенең Җир һҽм башка законнары нигезендҽ билгелҽнгҽн һҽм хҽбҽрнамҽ
кергҽн кҿнега гамҽлдҽ булган чиклҽүлҽр турында белешмҽлҽр)
3) хҽбҽрнамҽнең, түбҽндҽге нигезлҽр буенча җир кишҽрлегенҽ хокуклар булмау сҽбҽпле,
тҿзүче булмаган зат тарафыннан бирелүе яисҽ җибҽрелүе турында:

(планлаштырыла торган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне биргҽн яисҽ җибҽргҽн зат, җир
кишҽрлегенҽ хокуклары булмау сҽбҽпле, тҿзүче булып тормый дип белешмҽлҽр)
4) индивидуаль торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының тышкы кыяфҽте
тасвирламасының тарихи җирлекне саклау предметына һҽм капиталь тҿзелеш
объектларының шҽһҽр тҿзелеше Регламенты тарафыннан түбҽндҽге нигезлҽр буенча
тарихи җирлек территориясе чиклҽрендҽ урнашкан территориаль зонага карата
билгелҽнгҽн архитектура карарларына туры килмҽве турында;:

(мҽдҽни мирас объектларын саклау ҿлкҽсендҽ вҽкалҽтле Россия Федерациясе субъекты
башкарма хакимияте органы хҽбҽрнамҽлҽре реквизитлары)
(имза)
(федераль башкарма хакимият органы,
Россия Федерациясе субъекты
башкарма хакимияте органы, җирле
үзидарҽ органы тҿзүгҽ рҿхсҽтлҽр бирүгҽ
вҽкалҽтле зат вазыйфасы)
Мҿһер урыны
Ҽлеге мҿрҽҗҽгатькҽ кушымта итеп бирелҽ:

(имзаның аңлатмасы)

4 нче номерлы кушымта
ФОРМАСЫ
Индивидуаль торак тҿзелеше яки бакча йорты объектын планлаштырыла торган тҿзү яки
реконструкциялҽү параметрларын үзгҽртү турында хҽбҽрнамҽ

(федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма
хакимияте органы, җирле үзидарҽ органы тҿзүгҽ рҿхсҽтлҽр бирүгҽ вҽкалҽтле орган
исеме)
1. Тҿзүче турында мҽгълүмат:
1.1 Тҿзүче булып физик зат булса, физик
зат турында мҽгълүмат:
1.1.1 Фамилиясе, исеме, атасы исеме
(булган очракта)
1.1.2 Яшҽү урыны
1.1.3 Шҽхесне таныклый торган документ
реквизитлары
1.2 Тҿзүче булып юридик зат булса,
юридик зат турында белешмҽлҽр:
1.2.1 Атамасы
1.2.2 Урнашу урыны
1.2.3 Юридик затның бердҽм дҽүлҽт
реестрында юридик затны дҽүлҽт
теркҽвенҽ алу турындагы язманың
Дҽүлҽт теркҽү номеры, мҿрҽҗҽгать
итүче чит ил юридик заты булган
очрактан тыш
1.2.4 Салым түлҽүченең идентификация
номеры, мҿрҽҗҽгать итүче булып чит
ил юридик заты булган очрактан тыш
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2.1
2.2

№
т/б

2. Җир кишҽрлеге турында белешмҽлҽр
Җир кишҽрлегенең кадастр номеры
(булган очракта)
Җир кишҽрлеге урнашкан урынның
адресы яисҽ тасвирламасы
3. Индивидуаль торак тҿзелеше яки бакча йортын тҿзү яки реконструкциялҽү
планлаштырыла торган параметрларны үзгҽртү турында белешмҽлҽр
Индивидуаль торак
Индивидуаль торак тҿзелеше
Индивидуаль торак
тҿзелеше яисҽ бакча
яисҽ бакча йортын тҿзү яки
тҿзелеше яки бакча
йортын тҿзү яки
реконструкциялҽү
йортын тҿзү яки
реконструкциялҽү
планлаштырыла торган
реконструкциялҽү
планлаштырыла торган параметрларның билгелҽре планлаштырыла торган
параметрларның
(индивидуаль торак
параметрларның
атамасы
тҿзелеше яисҽ бакча йортын үзгҽртелгҽн күрсҽткечлҽре
тҿзү яки реконструкциялҽү
турында хҽбҽрнамҽдҽ
күрсҽтелгҽн)
(хҽбҽрнамҽне җибҽрү
кҿне)

3.1 Җир ҿсте катлары саны
3.2 Биеклек
3.3 Җир кишҽрлеге
чиклҽреннҽн чигенүлҽр
турында белешмҽлҽр
3.4 Тҿзелеш мҽйданы
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4. Җир кишҽрлегендҽ планлаштырыла торган капиталь тҿзелеш объектын тҿзү яки
реконструкциялҽүгҽ планлаштырыла торган сурҽтнең схематик сурҽте (ҽгҽр индивидуаль
торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзү яки реконструкциялҽү планлаштырыла
торган параметрларның мҽгънҽлҽре үзгҽрсҽ, индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ
бакча йортын тҿзү яки реконструкциялҽү планлаштырыла торган тҿзү параметрларын
үзгҽртү турында ҽлеге хҽбҽрнамҽнең 3.3 пунктында каралган)
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Почта адресы һҽм (яки) электрон почта адресы элемтҽ ҿчен:
Индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын тҿзү яки
реконструкциялҽү турында хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн индивидуаль торак тҿзелеше
объектын яисҽ бакча йорты параметрларын билгелҽнгҽн параметрлар һҽм җир
кишҽрлегендҽ индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру
мҿмкинлеге турындагы яисҽ индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын
тҿзү яки реконструкциялҽү турында хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн индивидуаль торак
тҿзелеше объектының яисҽ бакча йорты параметрларының билгелҽнгҽн параметрларга
туры килмҽве һҽм (яисҽ) җир кишҽрлегендҽ индивидуаль торак тҿзелеше:
(почта адресына һҽм (яки) электрон почта адресына яисҽ федераль башкарма хакимият
органы, Россия Федерациясе субъектының башкарма хакимияте органы яки җирле үзидарҽ
органына, шул исҽптҽн күпфункцияле үзҽк аша тҿзелешкҽ рҿхсҽтлҽр бирү буенча
вҽкалҽтле вҽкилгҽ почта адресына юллау юлы белҽн;)
Ҽлеге мҿрҽҗҽгать белҽн мин

(документларны тапшырган гражданинның фамилиясе, исеме,
шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ ризалыгымны бирҽм (тҿзүче физик зат булган
очракта).
(вазифа, тҿзүче булып
юридик зат булса)

(имза)
М.У.(булган очракта)

(имзаның аңлатмасы)

Регламентка 5 нче кушымта
(Дҽүлҽт килешүен гамҽлгҽ ашыручы орган бланкы)

Хҽбҽр итү
_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн бҽйле
рҽвештҽ
(Физик зат ф. и. о., юридик затның исеме – мҿрҽҗҽгать итүче)
___________________.________________ гаризасы, 0
________________________________
____________________________________________________________________________
_
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽгелҽргҽ бҽйле рҽвештҽ
документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар кабул ителде:
1.
2.

Вазыйфаи зат (ФИО)
(килешүне гамҽлгҽ ашыручы органның
вазыйфаи заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручы элемтҽлҽре)
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Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Башкарма
комитет җитҽкчесенҽ
:__________________________
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
______________________________________________________________________
(хезмҽтнең атамасы)
Язылган:_____________________________________________________________
____________________________________________
Дҿрес мҽгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽсе булып торган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Ҽлеге гаризага кертелгҽн, шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбҽндҽ кертелгҽн мҽгълүматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документ күчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар
гамҽлдҽ һҽм андагы мҽгълүматлар дҿрес.
______________
(кҿне)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының

139
Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы
Башкарма комитетының 2021
елның 28 «июлендҽге 242
номерлы карарына 4 нче
кушымта
Индивидуаль торак тҿзелешенең яисҽ бакча йортының тҿзелгҽн яисҽ
реконструкциялҽнгҽн объектының шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар
талҽплҽренҽ туры килүе турында хҽбҽр итү юнҽлеше буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге административ регламенты (алга таба
- Регламент) индивидуаль торак тҿзелешенең яисҽ бакча йортының тҿзелгҽн яисҽ
реконструкциялҽнгҽн объектының шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар
талҽплҽренҽ (алга таба - муниципаль хезмҽт) туры килүе турында хҽбҽр итү
юнҽлешендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Хезмҽтлҽр алучылар: физик затлар, юридик затлар (алга таба - мҿрҽҗҽгать
итүче).
1.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҽгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турындагы мҽгълүмат түбҽндҽгечҽ
урнаштырыла:
1) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽрендҽ
урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат стендларында.
2) муниципаль
районның
«Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://www.apastovo.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында (https:/
www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽүлҽт мҽгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
түбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Апас муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба - Башкарма
комитет):
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне күрсҽтү
тҽртибе һҽм сроклары турында Республика реестрындагы белешмҽлҽр нигезендҽ
мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүматтан
файдалану мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан нинди дҽ булса талҽплҽрне үтҽмичҽ, шул
исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча, гамҽлгҽ ашырыла, аны
мҿрҽҗҽгать итүченең техник чараларына урнаштыру программа тҽэминатының хокук
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иясе белҽн лицензия яисҽ башка килешү тҿзүне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итүчене
түлҽүне, теркҽүне яисҽ авторизациялҽүне, яисҽ аларга шҽхси мҽгълүматларны бирүне
күздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, кергҽн
мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле
үзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш графигы, белешмҽ
телефоннары); муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары һҽм сроклары турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган
норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризаны
карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында, муниципаль хезмҽт күрсҽтү һҽм
теркҽү сроклары турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында; муниципаль
хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта урнаштыру урыны турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат бирү турында; затларның
гамҽллҽренҽ яисҽ гамҽл кылмауларына карата шикаять бирү тҽртибе турында
мҽгълүмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен җаваплы бүлекнең
вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне
җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып ҿч эш кҿне эчендҽ
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ бирелҽ.
Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирү мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽүлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат муниципаль
районның рҽсми сайтында һҽм башкарма комитет биналарында мҿрҽҗҽгать итүчелҽр
белҽн эшлҽү ҿчен мҽгълүмат стендларында урнаштырыла.
Мҽгълүмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла торган Татарстан
Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽге мҽгълүмат муниципаль хезмҽт турында 2.1, 2.3,
2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы белешмҽлҽр, Регламентның булу
урыны, белешмҽ телефоннары, башкарма комитетының эш вакыты турындагы,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ гаризаларны кабул итү графигы турындагы белешмҽлҽр
керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми бастырып
чыгару чыганакларын күрсҽтеп), муниципаль районның рҽсми сайтында «Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль районның
рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика
реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
- гариза бирүче – физик яки юридик затлар (дҽүлҽт органнарыннан һҽм аларның
территориаль органнарыннан, дҽүлҽт бюджеттан тыш фондлары органнарыннан һҽм
аларның территориаль органнарыннан, җирле үзидарҽ органнарыннан тыш) яисҽ
Идарҽгҽ телдҽн, язма яки электрон рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
запрос белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн вҽкалҽтле вҽкиллҽр;
- тҿзүче-үзенҽ караган җир кишҽрлегендҽ капиталь тҿзелеш объектларын тҿзүне,
үзгҽртеп коруны, капиталь ремонтлауны, шулай ук инженерлык эзлҽнүлҽрен
башкаруны, ҽлеге объектларны тҿзү, реконструкциялҽү, капиталь ремонтлау ҿчен
проект документларын ҽзерлҽүне гамҽлгҽ ашыручы физик яки юридик зат.
техник заказчы - һҿнҽри нигездҽ эш итүче физик зат яисҽ тҿзүче һҽм тҿзүче
исеменнҽн инженерлык эзлҽнүлҽрен башкару, проект документларын ҽзерлҽү,
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капиталь тҿзелеш объектларын тҿзү, реконструкциялҽү, капиталь ремонтлау турында
шартнамҽлҽр тҿзи, күрсҽтелгҽн эш тҿрлҽрен башкаруга биремнҽр ҽзерли, инженерлык
эзлҽнүлҽрен башкаручы һҽм (яки) капиталь тҿзелеш объектларын тҿзү,
реконструкциялҽү, капиталь ремонтлауны гамҽлгҽ ашыручы затларга, ҽлеге тҿр
эшлҽрне башкару ҿчен кирҽкле материалларны һҽм документларны тапшыра, проект
документациясен раслый, капиталь тҿзелеш объектын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт
алу ҿчен кирҽкле документларны-ҽлеге кодекста каралган башка функциялҽрне
гамҽлгҽ ашыра. Тҿзүче техник заказчы функциялҽрен мҿстҽкыйль башкарырга
хокуклы;
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча күпфункцияле үзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл)
җирлегендҽ һҽм шҽһҽр округында тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү
буенча күпфункцияле үзҽкнең территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офис) "
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген
оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе
Хҿкүмҽте карары белҽн расланган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата - муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка кертелгҽн белешмҽлҽрнең (муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе),
белешмҽлҽр кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн
хата (тасвирлама, басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза астында
индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын тҿзү яисҽ реконструкциялҽү
тҽмамлануы турында хҽбҽр ителҽ (1 нче кушымта).
2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Тҿзелгҽн яисҽ реконструкциялҽнгҽн индивидуаль торак тҿзелеше объектының
яисҽ бакча йортының шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар талҽплҽренҽ
туры килүе турында хҽбҽрнамҽне җибҽрү.
2.2. Җирле үзидарҽнең муниципаль хезмҽтне турыдан-туры күрсҽтүче башкармабоеру органы исеме
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы башкарма комитеты
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽр:
1) индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты тҿзелгҽн яисҽ
реконструкциялҽнгҽн объектның шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар
талҽплҽренҽ туры килүе турында хҽбҽрнамҽ (2 нче кушымта);
2) тҿзелгҽн яисҽ реконструкциялҽнгҽн индивидуаль торак тҿзелеше
объектының яисҽ бакча йортының, мондый хҽбҽрнамҽне җибҽрү ҿчен барлык
нигезлҽрне күрсҽтеп, шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында законнар талҽплҽренҽ туры
килмҽве турында хҽбҽрнамҽ (3 нче кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итүчегҽ «Электрон имза
турында» 2011 елның 06 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 63ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ башкарма комитетының (яки башкарма
комитетның) вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы куелган
электрон документ рҽвешендҽ Республика порталының шҽхси кабинетына җибҽрелҽ.
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2.3.3. Мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
КФҮдҽ электрон документның МФЦ мҿһере һҽм МФЦ хезмҽткҽре имзасы белҽн
расланган кҽгазь чыганакта бастырылган нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ
күрсҽтү нҽтиҗҽсен яисҽ электрон документның кҽгазь чыганактагы нҿсхҽсен
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга
хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү
кирҽклеген дҽ исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты, туктатып тору
мҿмкинлеге Россия Федерациясе законнары белҽн каралган очракта, муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору вакыты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган
документларны тапшыру (юллау) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы түбҽндҽгелҽр тҽшкил итҽ:
Белдерү кҿнен дҽ кертеп, туры килү (туры килмҽү) турында хҽбҽрнамҽ җибҽрү җиде эш кҿне
Тҿзелеш тҽмамлану турында хҽбҽрнамҽне карамыйча кире кайтару - ҿч эш кҿне.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктату каралмаган.
2.4.3. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документның юлламасы, гаризада
күрсҽтелгҽн элемтҽ ысулыннан файдаланып, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен
рҽсмилҽштерү һҽм теркҽү кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри
булган хезмҽт күрсҽтүлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны тапшыру тҽртибе
2.5.1. Тҿзелешне тҽмамлау турында хҽбҽр (1 нче кушымта).
Мҿрҽҗҽгатькҽ кушымта итеп бирелҽ:
1) тҿзүче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ, планлаштырылган
тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ тҿзүче вҽкиле тарафыннан җибҽрелгҽн очракта;
2) тҿзүче чит ил юридик заты булган очракта, чит ил дҽүлҽте законнары
нигезендҽ юридик затны дҽүлҽт теркҽвенҽ алу турындагы документларны рус теленҽ
таныкланган Тҽрҗемҽ Итү;;
3) индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йортының техник планы;
4) җир кишҽрлегенҽ ия булучылар арасында тҿзелгҽн килешү индивидуаль торак
тҿзелеше объекты яки бакча йорты тҿзелгҽн яки үзгҽртеп корылган җир кишҽрлеге
гомуми ҿлешле милек хокукында яки арендага алучы ягында күп санлы затлар белҽн
аренда хокукында ике һҽм аннан күбрҽк гражданга ия булса, индивидуаль торак
тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты тҿзелгҽн яисҽ үзгҽртеп корылган җир кишҽрлегенҽ
гомуми ҿлешле милек хокукында яисҽ арендага алучы яки арендага алучы яки
арендага алу хокукында аларның ҿлешлҽрен билгелҽү турында;
5) хокукларны дҽүлҽт теркҽвенҽ алган ҿчен дҽүлҽт пошлинасын түлҽү турындагы
документ.
2.5.2. Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан түбҽндҽге ысулларның берсен кулланып тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) МФЦ аша кҽгазь чыганакларда һҽм 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ
имзаланган (таныкланган) электрон документлар рҽвешендҽ. Регламент;
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2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.3. Гаризаны һҽм кирҽкле документларны Республика порталы аша
җибҽргҽндҽ физик затлар һҽм индивидуаль эшкуарлар гади электрон имза белҽн
гаризаны имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүчегҽ ЕСИАда теркҽлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алуны стандарт язылудан
түбҽнрҽк дҽрҽҗҽдҽ расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре, гариза һҽм кирҽкле документлар җибҽргҽндҽ, Республика порталы
ярдҽмендҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн гаризаны имзалыйлар.
Сорау биргҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүче Республика порталы ярдҽмендҽ
документларның электрон рҽвешлҽрен яисҽ мондый документларны тҿзүгҽ һҽм
имзалауга вҽкалҽтле затларның «Электрон имза турында» 2011 елның 06 апрелендҽге
63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ электрон имза белҽн имзаланган
документларны электрон рҽвештҽ тапшыра.
2.5.4. Гариза бирүчедҽн:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшырылган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документлар һҽм мҽгълүмат тапшыру яисҽ гамҽллҽр башкару;
2) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 ҿлешендҽ
күрсҽтелгҽн исемлеклҽргҽ кертелгҽн мондый хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ
күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрне һҽм мҽгълүматны алу искҽрмҽсеннҽн тыш, муниципаль
хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽүлҽт органнарына, җирле үзидарҽ органнарына,
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү белҽн бҽйле килешүлҽрне, шул исҽптҽн килештерүлҽрне
гамҽлгҽ ашыру;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта
баш тартканда йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканда, түбҽндҽге очраклардан тыш, документларның һҽм
мҽгълүматның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге күрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм
мҽгълүматны тапшыру:
а) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза башта бирелгҽннҽн соң
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ кагылышлы норматив хокукый актлар талҽплҽрен
үзгҽртү;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта
баш тартканнан соң йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүне күрсҽтүдҽ һҽм элегрҽк
тапшырылган документлар комплектына кертелмҽгҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартканнан соң муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризада хаталар булу;
в) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тартканнан соң йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканнан соң документларның гамҽлдҽ булу срогы узу яисҽ мҽгълүматны
үзгҽртү;
г) башкарма комитетының, МФЦ хезмҽткҽре вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта баш тартканда йҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда
яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартканда, бу хакта башкарма комитет
җитҽкчесе имзасы белҽн язма рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тартканда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай
ук китерелгҽн уңайсызлыклары ҿчен гафу үтенүлҽр китерҽ;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документларны һҽм
мҽгълүматны кҽгазь чыганакта бирү, мондый документларга тамга салу йҽ аларны алу
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дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм федераль
законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ
җирле үзидарҽ органнары карамагында булган һҽм мҿрҽҗҽгать итүче күз алдына
китерергҽ хокуклы булган муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче
аларны мҿрҽҗҽгать итүчелҽр, шул исҽптҽн электрон рҽвештҽ, алу ысуллары, аларны
тапшыру тҽртибе; ҽлеге документлар белҽн эш итүче дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ
органы йҽ оешма
Ҽлеге категориягҽ кертелергҽ мҿмкин булган документларны тапшыру талҽп
ителми.
2.7. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.7.1. Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен түбҽндҽгелҽр нигез була:
1) Россия Федерациясе ГрК 55 статьясындагы 16 ҿлешенең беренче абзацында
каралган белешмҽлҽрне тҿзү тҽмамлануы турында хҽбҽрнамҽдҽ булмау;
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында
күрсҽтелгҽн документларга һҽм талҽплҽргҽ туры килмҽве;
3) РФ ГрК 55 статьясындагы 16 ҿлешенең 1 - 3 пунктларында каралган
документларның булмавы;
4) ҽгҽр тҿзелеш тҽмамлану турында хҽбҽрнамҽ планлаштырылган тҿзелеш
турында хҽбҽр алынган кҿннҽн алып ун ел узгач кергҽн булса, аның нигезендҽ
индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты объектын тҿзү яисҽ реконструкциялҽү
башкарылган, яисҽ мондый индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын
планлаштырылган тҿзү турында хҽбҽрнамҽ элегрҽк юлланмаган булса (шул исҽптҽн
тҿзүчегҽ РФ ГрК ның 51.1 маддҽсенең 6 ҿлеше нигезендҽ кайтарылган);
5) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда ҽйтеп бетергесез
тҿзҽтүлҽр, аларның эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди зарарланулар
бар;
6) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
7) үз кҿчен югалткан документларны тапшыру;
8) дҿрес булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, ҽйтеп бетергесез
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зарарланулар булган, аларның эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый
торган документларны тапшыру;
9) гариза (гарызнамҽ) мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн моңа вҽкалҽтле зат
булмаган зат тарафыннан бирелү;
10) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт алучы булмаган затның
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать итүе;
11) гаризаның электрон формасында мҽҗбүри кырларны дҿрес тутырмау;
12) гаризаның электрон формасында һҽм тапшырылган документларда
каршылыклы белешмҽлҽр булу;
13) гариза (гариза) һҽм башка документлар электрон рҽвештҽ гамҽлдҽге
законнарны бозып электрон имзадан файдаланып имзаланган;
14) электрон документлар аларны бирү форматларына куелган талҽплҽргҽ туры
килми һҽм (яисҽ) укымыйлар.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
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2.7.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гаризаларны һҽм документларны
кабул итүдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итүчене кабул иткҽндҽ дҽ, шулай
ук башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) ведомствоара мҽгълүмати
аралашудан файдаланып алганнан соң да, гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн алып 7 эш
кҿненнҽн артмаган вакытта кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 4 нче
кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
башкарма комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында
карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының һҽм (яисҽ) КФҮдҽ шҽхси
кабинетына җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар Бердҽм
порталда бастырылган муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълүмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
гаризаларны һҽм башка документларны кабул итүдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору яки муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Хезмҽтне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.8.2. Хезмҽтне күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽүлҽт пошлинасы яки
башка тҿрле түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт бушлай күрсҽтелҽ
2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽте күрсҽтүдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган документ (-лар) турында мҽгълүмат
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр
күрсҽтү ҿчен түлҽү күлҽмен исҽплҽү методикасы турындагы мҽгълүматны да кертеп,
мондый түлҽүне алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган
оешма тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽт күрсҽтү турында гариза биргҽндҽ һҽм
мондый хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтү вакыты - 15 минуттан
артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
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2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽ катнаша торган оешма тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽттҽн файдалану
турындагы гаризасын, шул исҽптҽн электрон формада, теркҽү вакыты һҽм тҽртибе
2.13.1. МФЦга гариза биргҽн кҿнне шҽхси мҿрҽҗҽгатьтҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
гариза бирелгҽн кҿнне МФЦның теркҽү номеры һҽм гаризаның җибҽрелүен раслаучы
АИСтан расписка бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать итүче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта аша
ала, гаризаның теркҽү номеры һҽм гариза бирү кҿне күрсҽтелгҽн гаризаның
җибҽрелүен раслый.
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган бүлмҽлҽргҽ, кҿтү залына, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнҽклҽре һҽм
һҽр муниципаль хезмҽтне күрсҽтү ҿчен 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 ҿчен керү
мҿмкинлеген тҽэмин итүгҽ карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгынга каршы система һҽм янгын сүндерү
системасы белҽн җиһазланган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрне кабул итү урыннары документларны рҽсмилҽштерү ҿчен
кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага уңайлы керү-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедиа
мҽгълүматы мҿрҽҗҽгать итүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына каршылыксыз керү максатларында
түбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) күрү һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итү функциясенең нык бозылуы булган
инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм күрсҽтү;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерү мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт күрсҽтүлҽргҽ тоткарлыксыз керүен тҽэмин итү ҿчен
кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълүмат йҿртүчелҽрне аларның тормыш эшчҽнлеген
чиклҽүне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен кирҽкле тавыш һҽм күрү мҽгълүматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълүматны Брайль рельефлы-нокталы
шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽ кертү;
6) үткҽргеч этне, аны махсус укытуны раслаучы һҽм Россия Федерациясе Хезмҽт
һҽм социаль яклау министрлыгының "Эт-үткҽргечне махсус укытуны раслый торган
документ формасын һҽм аны бирү тҽртибен раслау турында" 22.06.2015 № 386н
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм тҽртиптҽ бирелүче документ булганда
рҿхсҽт итү.
2.14.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү гамҽлгҽ ашырыла торган объектлардан һҽм
ҽлеге пунктның 1 - 4 бүлеклҽрендҽ күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ
кулланыла торган акчалардан инвалидларның файдалана алуын тҽэмин итү ҿлешендҽ
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талҽплҽр 2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация
узган объектларга һҽм чараларга карата кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең үтемлелеген һҽм сыйфатын
күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ
вазыйфаи затлар белҽн хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның дҽвамлылыгы, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү барышы турында, шул исҽптҽн мҽгълүмати-коммуникация
технологиялҽрен кулланып, мҽгълүмат алу мҿмкинлеге йҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ) муниципаль хезмҽт алу
мҿмкинлеге, җирле үзидарҽ органының башкарма күрсҽтмҽ органы телҽсҽ кайсы
территориаль бүлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау (экстерриториаль принцип)
буенча, 210-ФЗ Федераль законның 15 статьясында каралган дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽрендҽ берничҽ дҽүлҽт һҽм (яисҽ)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽ ярдҽмендҽ мҽгълүмат алу мҿмкинлеге
(шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ) алу мҿмкинлеге
2.15.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең үтемлелек күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽр:
җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада документлар
кабул ителҽ торган бина урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул итҽ торган
бүлмҽлҽрнең җитҽрлек санда булуы;
мҽгълүмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм
сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга
комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдҽм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итү һҽм карау срокларын үтҽү;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын үтҽү;
3) башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн үзара хезмҽттҽшлеге саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең КФҮ хезмҽткҽрлҽре
белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза биргҽндҽ бер тапкыр
башкарыла;
4.2) муниципаль хезмҽтне МФЦда электрон документның кҽгазь формасында
күрсҽтү нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта бер тапкыр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн
бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итүче күчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҮ шҽхси
кабинетында алынырга мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҿрҽҗҽгать итүчене яшҽү урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽү (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ сайлау
буенча телҽсҽ кайсы МФЦда гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү комплекслы гарызнамҽ составында күрсҽтелҽ.
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2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстрориаль принцип буенча муниципаль
хезмҽт күрсҽтүнең үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада муниципаль
хезмҽт күрсҽтү үзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ күрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итүче
түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълүмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле башка документларны, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
Республика порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм мҽгълүматны
бирү;
в) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында электрон формада бирелгҽн гаризаларны
үтҽү барышы турында мҽгълүматлар алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын
бҽялҽүне гамҽлгҽ ашырырга;
д) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен электрон документ формасында
алырга;
е) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне
күрсҽтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары, дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне күрсҽтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү
процессын тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы порталы, дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽ башкарылган карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл
кылмауга) шикаять бирү һҽм гамҽл кылмау.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрне кабул итүгҽ язылу (алга таба - язма) Республика
порталы, МФЦ контакт-үзҽге телефоны аша башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул итү ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка күпфункцияле
кабул итү графигының үзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн кҿнега язылу бу кҿне башланганчы бер тҽүлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ соратып алына торган мҽгълүматларны күрсҽтергҽ кирҽк, шул исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн кҿне һҽм кабул итү вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры килмҽгҽн
очракта, мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган документларга алдан
язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ талонны раслау мҿмкинлеге
тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче электрон почта адресын хҽбҽр итсҽ, күрсҽтелгҽн
адреска, кабул итү кҿнен, вакытын һҽм урынын күрсҽтеп, алдан язылуны раслау
турында мҽгълүмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итүче мҽҗбүри тҽртиптҽ хҽбҽр
ителҽ, алдан язылу кабул итүнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут үткҽннҽн соң
килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга хокуклы.
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Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация һҽм
аутентификация үтүдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн башка гамҽллҽр кылуны, кабул итү
максатын күрсҽтүне, шулай ук кабул итү ҿчен вакытлыча интервалның озынлыгын
исҽплҽү ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирүне талҽп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм аларны үтҽү тҽртибенҽ
талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон рҽвештҽ башкару
үзенчҽлеклҽре, шулай ук күп функцияле үзҽклҽрдҽ административ процедураларны
башкару үзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү;
2) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һҽм карау;
3) ведомствоара гарызнамҽлҽр муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
5) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (җибҽрү).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү
3.2.1. Административ процедураны үтҽүне башлауның нигезе - мҿрҽҗҽгать
итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр),
түбҽндҽгелҽр тора:
- күпфункцияле үзҽккҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - КФҮ хезмҽткҽре;
- мҿрҽҗҽгать итүче башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ инфраструктура
үсеше бүлегенең баш белгече (алга таба - консультациялҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ.
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн МФЦга, телефон һҽм электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары
турында Республика порталында консультация алырга хокуклы.
КФҮ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тапшырыла торган документациянең составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультация бирҽ.
Гариза бирүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүматны
күпфункцияле үзҽк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле рҽвештҽ алырга мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелҽ торган документациянең составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итүче телефон һҽм электрон почта аша башкарма комитетка
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары
турында район сайтында консультация алырга хокуклы.
Консультирование ҿчен җаваплы вазыйфаи зат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелҽ торган документациянең составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
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3.3. Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул итү
һҽм карау
3.3.1. МФЦ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен документлар кабул итү яисҽ
МФЦ ның читтҽн торып эш урыны.
3.3.1.1. Мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гарызнамҽ белҽн шҽхсҽн МФЦга мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм документларны
Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2. МФЦ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итүче:
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры
килүен тикшерҽ;
МФЦ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
кҽгазь чыганакта Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканировкалый;
МФЦ АИСтан гаризаны ача;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тикшерүгҽ һҽм имзалауга тапшыра;
имзалаганнан соң, МФЦ АИСта имзаланган гаризаны сканерлый;
МФЦның АИСта электрон формада тапшырылган документларны яки ялланган
документларның электрон образларын тҽкъдим итҽ, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның тҿп нҿсхҽлҽрен кире кайтара;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ документларны кабул итүдҽ расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне башкарыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: җибҽрергҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
3.3.1.3. МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчедҽн башкарма комитетка электрон
формада (электрон эшлҽр пакетлары составында) мҿрҽҗҽгать итүче МФЦ структур
бүлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ кабул ителгҽн документлар
пакетын җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ күрсҽтү
ҿчен документлар кабул итү.
3.3.2.1. Гаризаны Республика порталы аша электрон рҽвештҽ бирү ҿчен гариза
бирүче түбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизация үти;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри белешмҽлҽрне үз эченҽ
алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яисҽ электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык турында
тиешле тамга куя);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле тамганы билгели);
электрон гариза җибҽрҽ (электрон гариза формасында тиешле тҿймҽгҽ баса);
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электрон гариза 63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре һҽм 210-ФЗ номерлы
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яисҽ) кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзалана;
электрон гариза җибҽрү турында хҽбҽр ала.
3.3.2.2. Процедураларның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ башкарма комитетта җибҽрелгҽн электрон эш.
3.3.3. Документлар комплектын башкарма комитет тарафыннан карау
3.3.3.1. Административ процедураны үтҽүне башлауның нигезе булып
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка документлар килү тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече булып тора (алга таба - документлар
кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документлар каралуга
кергҽннҽн соң:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендҽ номер һҽм "Документларны тикшерү"
статусы бирелҽ, бу Республика порталының шҽхси кабинетында чагыла;
электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан электрон
рҽвештҽ бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон рҽвешлҽрен ҿйрҽнҽ;
документларның комплектлылыгын, электрон үрнҽклҽренең укылышын тикшерҽ;
Бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итү юлы белҽн электрон имзаның чынбарлык
шартлары үтҽлешен тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын регламентта
тҿзи.
Ҽгҽр кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзаны тикшерү нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлык шартларының үтҽлмҽве ачыкланса, баш тарту турында карар проекты 63ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченҽ алырга тиеш, алар
аны кабул итү ҿчен нигез булып тора.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
Карар проектны килештерү 3.5.3 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламент.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, 2.7.1
пунктында каралган. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы Регламент, вазыйфаи зат
гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризада
күрсҽтелгҽн ысул белҽн мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаның теркҽү номерын, гаризаны алу
кҿнен, гариза алу кҿнен, аңа тапшырылган документлар исемнҽре исемлеген,
муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу кҿнен хҽбҽр итҽ.
3.3.3.2. 3.3.3.1 пунктында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү. Регламент, техник
мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн
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автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, автоматлаштырылган
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. 3.3.3.3 пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар. Регламент карауга
гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турындагы гариза яисҽ карар проекты.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү
3.4.1. .
Административ процедураны үтҽү ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать
итүчедҽн кабул ителгҽн документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр) административ процедураны үтҽүгҽ вҽкалҽтле вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
тарафыннан документлар алу тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - ведомствоара гарызнамҽлҽр
юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) булып тора.
Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
документларны һҽм белешмҽлҽрне Регламентның 2.6 пунктында каралган
белешмҽлҽрне бирү турында ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ (техник мҿмкинлек булмаганда - башка ысуллар белҽн) электрон рҽвештҽ
формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар карау ҿчен гариза кабул ителгҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына һҽм (яисҽ) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълүмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, федераль законнар, Россия
Федерациясе Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул
ителгҽн Татарстан Республикасының норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн
булса, документ һҽм мҽгълүмат бирҽ торган органга яки оешмага ведомствоара запрос
килеп ирешкҽн кҿннҽн алып ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), яисҽ
ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш
тарту турында хҽбҽрнамҽ.
3.4.3. Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) ала йҽ документ һҽм (яисҽ)
мҽгълүмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ;
2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын регламентта
тҿзи.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
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документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерү 3.5.3 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла. Регламент.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар
комплекты (белешмҽлҽр).
3.4.4. Регламентның 3.4.1, 3.4.3 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны
үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын, шул исҽптҽн гаризаны
Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ теркҽгҽн мизгелдҽн файдаланып, автоматик
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны
үтҽүнең максималь срогы ҿч эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Административ процедураны үтҽүне башлап җибҽрүгҽ ведомствоара
гарызнамҽлҽр, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр)
комплекты юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан керү нигез булып тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече тора (алга таба - муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат:
2.8 пунктында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽр ачыкланганда. Регламент муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен 2.8 пунктында каралган нигезлҽр
булмаган очракта. Регламентны, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны карау йомгаклары буенча, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен 2.3
пункты нигезендҽ ҽзерли. Регламент (алга таба - карар проекты);
ҽзер проектларны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше
системасы ярдҽмендҽ килештерүгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре проектын (алга таба - проектлар) кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проектын килештерү һҽм имзалау муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен
ҽзерлҽү ҿчен җаваплы структур бүлекчҽ җитҽкчесе, башкарма комитет җитҽкчесе
урынбасары, Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Кисҽтүлҽр булган ҽзер проектлар муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен
җаваплы затка эшлҽп бетерүгҽ кайтарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар, тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү (тҿзелешкҽ рҿхсҽт кертүне) яисҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар.
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Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.4. 3.5.2, 3.5.3 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү. Регламент,
техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган
мҽгълүмат
системасын
кулланып,
автоматлаштырылган режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. 3.5 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны үтҽүнең
максималь срогы. Регламент - ҿч эш кҿне.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (юллама)
3.6.1. Административ процедураны башкара башлауның нигезе - административ
процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - документлар бирү (җибҽрү)
ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
Документлар бирү (юнҽлеше) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
күрсҽтү
ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы документларын һҽм (яисҽ) шҽһҽр
тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итүнең мҽгълүмат системасын алып бару барышында
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽрне теркҽүне һҽм кертүне
тҽэмин итҽ;
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽтне электрон
хезмҽттҽшлек ярдҽмендҽ күрсҽтү һҽм муниципаль хезмҽтне МФЦда күрсҽтү нҽтиҗҽсен
алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны үтҽү техник мҿмкинлек булганда дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын
кулланып, автоматлаштырылган режимда гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълүмат системаларында муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽр урнаштыру, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ һҽм аны алу ысуллары турында хҽбҽр итү.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап МФЦга
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ электрон документның
кҽгазьдҽге нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итүче
талҽбе буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон
документның нҿсхҽсе аны тҿшерү кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче килгҽн кҿнне
күпфункцияле үзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн вакытларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап республика
порталы аша мҿрҽҗҽгать итүендҽ, мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабинетына автомат
рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган, башкарма комитетның
(башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имзасы куелган документның электрон образы җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
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башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмҽт күрсҽтүне раслый торган документ (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту) юлламасы (бирү).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү
3.7.1. Техник хата ачыкланган очракта, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта мҿрҽҗҽгать итүче Башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтү турында гариза (5 нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽүче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итүче (вҽкалҽтле вҽкил)
тарафыннан почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ Республика порталы
яки МФЦ аша тапшырыла.
3.7.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны тҿзҽтү
турында гариза кабул итҽ, кушымта итеп бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки
һҽм аларны документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазифаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽү кҿненнан бер
эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазыйфаи затка
карауга юнҽлтелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.7.3. Документларны эшкҽртүгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны карый
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертү
максатларында Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра
һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хатасы булган документның тҿп
нҿсхҽсен тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн үзе имза сала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта
аша (электрон почта аша) хат юллап, документның техник хатасы булган документның
тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан
соң яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата барлыгы турында гариза
алганнан соң ике эш кҿне дҽвамында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Җаваплы вазыйфаи затларның муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ талҽплҽрне билгели
торган Регламент һҽм башка норматив хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен үтҽвен һҽм
үтҽвен агымдагы контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар
тарафыннан карарлар кабул итү
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерүне,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерүне, җирле үзидарҽ
органнарындагы вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата карарлар
ҽзерлҽүне үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
түбҽндҽгелҽр керҽ:
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1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү документлары проектларын тикшерү һҽм
килештерү;
2) эш алып баруны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тикшерү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерүлҽр үткҽрү.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълүматлар базасында булган
белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны үтҽүче
вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълүматы, тиешле документларны исҽпкҽ алу
журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар муниципаль
хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук хокук
бозуларны бетерү буенча ашыгыч чаралар күрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедураларда билгелҽнгҽн
гамҽллҽрнең эзлеклелеге үтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль хезмҽт күрсҽтү
эшен оештыруга җаваплы җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе урынбасары, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү эшен оештыручы бүлек башлыгы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарҽ органының структур бүлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерүлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе һҽм
рҽвешлҽре
Контроль тикшерүлҽр планлы (җирле үзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
эш
планнары
нигезендҽ
башкарыла)
һҽм
планнан
тыш
булырга
мҿмкин.
Тикшерүлҽр уздыру барышында муниципаль хезмҽт күрсҽтү
белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы тикшерүлҽр) яки гариза бирүченең
конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелҽ ала.
4.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затларының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында алар кабул итҽ торган (гамҽлгҽ яраксыз) карарлары һҽм
гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) ҿчен җаваплылыгы
Үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе белдерүлҽрне вакытында тикшермҽгҽн ҿчен
җаваплы.
Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Вазифаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында кабул ителҽ (башкарыла) торган карарлар һҽм кылына
(кылынмый) торган гамҽллҽр ҿчен законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
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4.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм рҽвешлҽренҽ
талҽплҽрне характерлаучы нигезлҽмҽлҽр, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары ягыннан
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җирле үзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге, оешмаларның,
шулай ук аларның вазыйфаи затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең,
хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка
кадҽр (судтан тыш) тҽртип
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
орган җитҽкчесе, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
күпфункцияле үзҽк, оешмалар, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) судка кадҽр шикаять белдерү хокукына ия.
Гариза бирүче шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 15.1 статьясында күрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽү срогын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк
хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълүматны талҽп итү яисҽ гамҽлгҽ
ашыру;
4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мҿрҽҗҽгать итүчедҽн кабул итүдҽн баш
тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
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белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин;
6)
муниципаль
хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
мҿрҽҗҽгать
итүчедҽн
Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган түлҽү талҽп
ителгҽндҽ;
7) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның
вазыйфаи заты, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмалар
яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽренең муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда җибҽрелгҽн басма хаталарын һҽм хаталарын тҿзҽтүдҽн баш тартуы йҽ
мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына)
карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ
карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) туктатып тору нигезлҽре федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул
ителгҽн Россия Федерациясенең бүтҽн норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
күрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Күрсҽтелгҽн очракта
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле
үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин.
5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь чыганакта, электрон рҽвештҽ муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы) дҽүлҽт хакимиятенең тиешле органына, шулай ук
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр югарырак органга (ул
булган очракта) бирелҽ йҽ ул булмаган очракта турыдан-туры муниципаль хезмҽтне
күрсҽтүче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. Күп функцияле үзҽк хезмҽткҽре
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаятьлҽр шушы
күпфункцияле үзҽк җитҽкчесенҽ бирелҽ. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр күпфункцияле үзҽкне оештыручыга яисҽ
Татарстан Республикасының норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
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каралган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша,
күпфункцияле үзҽк аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
Республика порталыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмати системасыннан
файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ
кабул ителергҽ мҿмкин. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, күпфункцияле үзҽкнең, Бердҽм порталның яисҽ Республика порталының
рҽсми сайтыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмат системасы аша җибҽрелергҽ
мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽреннҽн, ҽлеге оешмаларның, Бердҽм порталның яисҽ
Республика порталының рҽсми сайтларыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин,
шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматлар булырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ торган муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи
затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм
(яисҽ) хезмҽткҽренең, оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), яшҽү урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүче юридик зат урнашкан урын турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ телефоны номеры
(номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ
тиешле почта адресы;
3) муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең
хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре
(гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре,
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең карары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы)
белҽн килешми торган дҽлиллҽр. Гариза бирүче тарафыннан аның дҽлиллҽрен раслый
торган документлар (булган очракта) яисҽ аларның күчермҽлҽре тапшырылырга
мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең икенче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча
теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ
куючыга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларга яисҽ югарырак органга (ул булганда) кергҽн шикаять аны
теркҽгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга,
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күпфункцияле үзҽккҽ, оешмаларга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
документларны кабул итеп алганда яисҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽткҽн очракта яисҽ билгелҽнгҽн срокларны бозган очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн
алып биш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽн
чыгару, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн
хаталарны һҽм ялгышларны тҿзҽтү, Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн
түлҽү алу каралмаган очракларда алынган акчаны гариза бирүчегҽ кире кайтару
рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерү кире кагыла.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм гариза бирүче телҽге буенча
электрон рҽвештҽ шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ биргҽн җавапта
канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, шикаять муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче орган, күпфункцияле үзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешма тарафыннан башкарыла торган
гамҽллҽр турында мҽгълүмат муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган хокук
бозуларны кичекмҽстҽн бетерү максатларында бирелҽ, шулай ук китерелгҽн
уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт алу
максатларында башкарырга кирҽк булган алга таба гамҽллҽр турында мҽгълүмат
күрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта
канҽгатьлҽндерелмҽгҽн дип танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре
турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе
турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
шикаятьлҽрне карап тикшерү буенча вҽкалҽтле вазифаи зат, хезмҽткҽр булган
материалларны, кичекмҽстҽн, прокуратура органнарына җибҽрҽ.

1 нче номерлы кушымта
ФОРМАСЫ
Шҽхси торак тҿзелеше яки бакча йорты тҿзелеше яисҽ реконструкциясен тҽмамлау
турында хҽбҽрнамҽ

(федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма
хакимияте органы, җирле үзидарҽ органы тҿзүгҽ рҿхсҽтлҽр бирүгҽ вҽкалҽтле орган
исеме)
1. Тҿзүче турында мҽгълүмат
1.1 Тҿзүче булып физик зат булса, физик
зат турында мҽгълүмат:
1.1.1 Фамилиясе, исеме, атасы исеме
(булган очракта)
1.1.2 Яшҽү урыны
1.1.3 Шҽхесне таныклый торган документ
реквизитлары
1.2 Тҿзүче булып юридик зат булса,
юридик зат турында белешмҽлҽр:
1.2.1 Атамасы
1.2.2 Урнашу урыны
1.2.3 Юридик затның бердҽм дҽүлҽт
реестрында юридик затны дҽүлҽт
теркҽвенҽ алу турындагы язманың
Дҽүлҽт теркҽү номеры, мҿрҽҗҽгать
итүче чит ил юридик заты булган
очрактан тыш
1.2.4 Салым түлҽүченең идентификация
номеры, мҿрҽҗҽгать итүче булып чит
ил юридик заты булган очрактан тыш
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2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

3.1

3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

2. Җир кишҽрлеге турында белешмҽлҽр
Җир кишҽрлегенең кадастр номеры
(булган очракта)
Җир кишҽрлеге урнашкан урынның
адресы яисҽ тасвирламасы
Тҿзүченең җир кишҽрлегенҽ хокукы
турында белешмҽлҽр (хокук билгели
торган документлар)
Җир кишҽрлегенҽ башка затларның
хокуклары булу турында белешмҽлҽр
(булганда)
Җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн
файдалану рҽвеше турында
белешмҽлҽр
3. Капиталь тҿзелеш объекты турында мҽгълүмат
Капиталь тҿзелеш объектын
(индивидуаль торак тҿзелеше
объекты яки бакча йорты) рҿхсҽт
ителгҽн файдалану рҽвеше турында
белешмҽлҽр)
Хҽбҽрнамҽ бирү максаты (тҿзелеш
яки реконструкция)
Параметрлары турында мҽгълүмат:
Җир ҿсте катлары саны
Биеклек
Җир кишҽрлеге чиклҽреннҽн
чигенүлҽр турында белешмҽлҽр
Тҿзелеш мҽйданы
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4. Җир кишҽрлегендҽ тҿзелгҽн яки үзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының
схематик сурҽте
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Почта адресы һҽм (яки) электрон почта адресы элемтҽ ҿчен:

Тҿзелгҽн яки үзгҽртеп корылган индивидуаль торак тҿзелеше объектының яки бакча
йортының шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар талҽплҽренҽ туры килүе яисҽ
тҿзелгҽн яки үзгҽртеп корылган индивидуаль торак тҿзелеше объектының яки бакча
йортының шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар талҽплҽренҽ туры килмҽве
турында хҽбҽрнамҽне түбҽндҽге ысул белҽн җибҽрүегезне сорыйм::

(почта адресына һҽм (яки) электрон почта адресына яисҽ федераль башкарма хакимият
органы, Россия Федерациясе субъектының башкарма хакимияте органы яки җирле үзидарҽ
органына, шул исҽптҽн күпфункцияле үзҽк аша тҿзелешкҽ рҿхсҽтлҽр бирү буенча
вҽкалҽтле вҽкилгҽ почта адресына юллау юлы белҽн;)
Бу хҽбҽрнамҽ белҽн раслыйм, дип
(шҽхси торак тҿзелеше объекты яки бакча йорты)
ул күчемсез милекнең мҿстҽкыйль объектларына бүлешү, шулай ук хокукларны дҽүлҽт
теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашырган ҿчен дҽүлҽт пошлинасын түлҽү ҿчен билгелҽнгҽн
булган җир кишҽрлеген, дҽүлҽт торак сертификатын кулланып, торак урыны сатып алу
вакытыннан алып 2 ай эчендҽ аның белҽн яшҽүче барлык гаилҽ ҽгъзалары белҽн бергҽ
бушату һҽм Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшыру бурычын
үз ҿстенҽ ала.
(түлҽү документы реквизитлары)
Ҽлеге мҿрҽҗҽгать белҽн мин

(документларны тапшырган гражданинның фамилиясе, исеме,
шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ ризалыгымны бирҽм (тҿзүче физик зат булган
очракта).
(вазифа, тҿзүче булып
юридик зат булса)

(имза)

(имзаның аңлатмасы)

М.У.(булган очракта)
Ҽлеге мҿрҽҗҽгатькҽ кушымта итеп бирелҽ:

(Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 55 статьясындагы 16 ҿлешендҽ
каралган документлар (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2005, № 1, 16; 2006,
№ 31, 3442 ст. № 52, 5498 ст. 2008, № 20, 2251 ст. № 30, 3616; 2009, № 48, № 5711; 2010,
№ 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 13, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, 7015 ст. 2012,
№ 26, 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, 79; 2016, № 26,
ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, 7494; 2018, № 32, 5133, 5134,
5135 ст.)

2 нче номерлы кушымта
ФОРМАСЫ
федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма
хакимияте органы, җирле үзидарҽ органы тҿзүгҽ рҿхсҽтлҽр бирүгҽ вҽкалҽтле орган исеме
Кем:

Почта адресы:

Электрон почта адресы (булганда):

Тҿзелгҽн яки үзгҽртеп корылган индивидуаль торак тҿзелеше объектының яки бакча
йортының шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар талҽплҽренҽ туры килүе
турында хҽбҽрнамҽ

Индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты тҿзелеше яисҽ реконструкциясе
тҽмамлану турында хҽбҽрнамҽне карау нҽтиҗҽлҽре буенча (алга таба-хҽбҽрнамҽ),
юнҽлешле
(хҽбҽрнамҽне җибҽрү кҿне)
теркҽлгҽн
(хҽбҽрнамҽне теркҽү кҿне һҽм номеры)
ярашлылык турында хҽбҽр итҽ
(тҿзелгҽн яки реконструкциялҽнгҽн))
,
тикшерү

(шҽхси торак тҿзелеше яки бакча йорты объектлары))
барышында җир кануннарының бозылуы ачыкланды, аерым

алганда:

(җир кишҽрлегенең кадастр номеры (булган очракта), җир кишҽрлегенең адресы яки
тасвирламасы)
шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы закон талҽплҽренҽ туры килҽ.
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(имза)
(федераль башкарма хакимият органы,
Россия Федерациясе субъекты
башкарма хакимияте органы, җирле
үзидарҽ органы тҿзүгҽ рҿхсҽтлҽр бирүгҽ
вҽкалҽтле зат вазыйфасы)
Мҿһер урыны

(имзаның аңлатмасы)

3 нче номерлы кушымта
ФОРМАСЫ
федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма
хакимияте органы, җирле үзидарҽ органы тҿзүгҽ рҿхсҽтлҽр бирүгҽ вҽкалҽтле орган исеме
Кем:

Почта адресы:

Электрон почта адресы (булганда):

Тҿзелгҽн яки үзгҽртеп корылган индивидуаль торак тҿзелеше объектының яки бакча
йортының шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар талҽплҽренҽ туры килмҽве
турында хҽбҽрнамҽ

Индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты тҿзелеше яисҽ реконструкциясе
тҽмамлану турында хҽбҽрнамҽне карау нҽтиҗҽлҽре буенча (алга таба-хҽбҽрнамҽ),
юнҽлешле
(хҽбҽрнамҽне җибҽрү кҿне)
теркҽлгҽн
(хҽбҽрнамҽне теркҽү кҿне һҽм номеры)
туры килмҽү турында хҽбҽр итҽбез
(тҿзелгҽн яки реконструкциялҽнгҽн))
,
тикшерү

(шҽхси торак тҿзелеше яки бакча йорты объектлары))
барышында җир кануннарының бозылуы ачыкланды, аерым

алганда:

(җир кишҽрлегенең кадастр номеры (булган очракта), җир кишҽрлегенең адресы яки
тасвирламасы)
шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар талҽплҽре буенча түбҽндҽге нигезлҽр
буенча:
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1.

(Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 55 статьясындагы 19 ҿлешенең 1
пунктында күрсҽтелгҽн (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2005, № 1, 16; 2018,
№ 32, 5135) индивидуаль торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча йорты
параметрларының җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре, территорияне
планлаштыру документациясе, Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, башка
федераль законнар белҽн билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектлары параметрларына
карата мҽҗбүри талҽплҽргҽ туры килмҽве турында белешмҽлҽр (Россия Федерациясе
законнары җыелышы, 2005, № 1, 2018, № 32, 5135))
2.

(индивидуаль торак тҿзелеше объектының яки бакча йортының тышкы кыяфҽтен мондый
объектның яисҽ йортның тышкы кыяфҽтен тасвирламасына (алга таба – планлаштырыла
торган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ) ЯКИ планлаштырыла торган тҿзелеш турында
хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн типлаштырылган архитектура карарына (алга табапланлаштырыла торган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн типлаштырылган
архитектура карарына (алга таба-планлаштырыла торган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ)
кушымта булып торучы йортның яисҽ йортның тышкы кыяфҽтен тасвирламасына туры
килмҽве яки тҿзүчегҽ индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты № 1, 16; 2018, № 32,
5133, 5135 ст.), индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ федераль яки региональ
ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек чиклҽрендҽ бакча йортын тҿзегҽндҽ яисҽ үзгҽртеп корганда,
Россия Федерациясе шҽһҽр тҿзелеше кодексының 51.1 статьясындагы 10 ҿлешенең 4
пунктында күрсҽтелгҽн нигез буенча (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2005, №
1, 16; 2018, № 32, 5133, 5135 ст.), индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ федераль
яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге)
3.

(планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн индивидуаль торак
тҿзелеше яисҽ бакча йорты объектларыннан рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿренең рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿре турында мҽгълүматлар)
4.

(Россия Федерациясе Җир һҽм башка законнары нигезендҽ билгелҽнгҽн чиклҽүлҽр
нигезендҽ, хҽбҽрнамҽ керү кҿнена билгелҽнгҽн чиклҽүлҽр нигезендҽ, капиталь тҿзелеш
объектын тҿзүгҽ, үзгҽртеп коруга карата планлаштырыла торган территориядҽн
файдалануның аерым шартлары булган зонаны билгелҽү яисҽ үзгҽртү турында карарда
каралган очраклардан тыш, индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын
урнаштыруга юл куймау турында белешмҽлҽр, мондый капиталь тҿзелеш объекты
эксплуатациягҽ кертелмҽгҽн)
(федераль башкарма хакимият органы,
Россия Федерациясе субъекты
башкарма хакимияте органы, җирле
үзидарҽ органы тҿзүгҽ рҿхсҽтлҽр бирүгҽ
вҽкалҽтле зат вазыйфасы)
Мҿһер урыны

(имза)

(имзаның аңлатмасы)

4 нче номерлы кушымта

(Дҽүлҽт килешүен гамҽлгҽ ашыручы орган бланкы)

Хҽбҽр итү
_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн бҽйле
рҽвештҽ
(Физик зат ф. и. о., юридик затның исеме – мҿрҽҗҽгать итүче)
___________________.________________ гаризасы, 0
________________________________
__________________________________________________________________________
___
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽгелҽргҽ бҽйле рҽвештҽ
документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар кабул ителде:
1.
2.

Вазыйфаи зат (ФИО)
(килешүне гамҽлгҽ ашыручы
органның вазыйфаи заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручы элемтҽлҽре)

170

5 нче кушымта
Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы
Башкарма комитет җитҽкчесенҽ
:__________________________
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
______________________________________________________________________
(хезмҽтнең атамасы)
Язылган:_____________________________________________________________
____________________________________________
Дҿрес мҽгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽсе булып торган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Ҽлеге гаризага кертелгҽн, шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбҽндҽ кертелгҽн мҽгълүматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документ күчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар
гамҽлдҽ һҽм андагы мҽгълүматлар дҿрес.
______________
(кҿне)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)
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Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның 28 июлендҽге
242 номерлы карарына 5 нче кушымта
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ
регламент
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге административ регламенты (алга таба
- Регламент) тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын
һҽм тҽртибен (алга таба - муниципаль хезмҽт күрсҽтү) билгели.
1.2. Хезмҽтлҽр алучылар: физик затлар, юридик затлар (алга таба - мҿрҽҗҽгать
итүче).
1.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҽгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турындагы мҽгълүмат түбҽндҽгечҽ
урнаштырыла:
1) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽрендҽ
урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат стендларында.
2) муниципаль
районның
«Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге
рҽсми
сайтында
(https://www.apastovo.tatarstan.ru) Татарстан
Республикасы
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында (https:/
www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽүлҽт мҽгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
түбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Апас муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба - Башкарма
комитет):
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне күрсҽтү
тҽртибе һҽм сроклары турында Республика реестрындагы белешмҽлҽр нигезендҽ
мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүматтан
файдалану мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан нинди дҽ булса талҽплҽрне үтҽмичҽ, шул
исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча, гамҽлгҽ ашырыла, аны
мҿрҽҗҽгать итүченең техник чараларына урнаштыру программа тҽэминатының хокук
иясе белҽн лицензия яисҽ башка килешү тҿзүне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итүчене
түлҽүне, теркҽүне яисҽ авторизациялҽүне, яисҽ аларга шҽхси мҽгълүматларны бирүне
күздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, кергҽн
мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле
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үзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш графигы, белешмҽ
телефоннары); муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары һҽм сроклары турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган
норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризаны
карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында, муниципаль хезмҽт күрсҽтү һҽм
теркҽү сроклары турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында; муниципаль
хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта урнаштыру урыны турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат бирү турында; затларның
гамҽллҽренҽ яисҽ гамҽл кылмауларына карата шикаять бирү тҽртибе турында
мҽгълүмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен җаваплы бүлекнең
вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне
җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып ҿч эш кҿне эчендҽ
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ бирелҽ.
Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирү мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽүлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат муниципаль
районның рҽсми сайтында һҽм башкарма комитет биналарындагы мҽгълүмат
стендларында мҿрҽҗҽгать итүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен урнаштырыла.
Мҽгълүмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла торган Татарстан
Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽге мҽгълүмат муниципаль хезмҽт турында 2.1, 2.3,
2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы белешмҽлҽр, Регламентның булу
урыны, белешмҽ телефоннары, башкарма комитетының эш вакыты турындагы,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ гаризаларны кабул итү графигы турындагы белешмҽлҽр
керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми бастырып
чыгару чыганакларын күрсҽтеп), муниципаль районның рҽсми сайтында «Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль районның
рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика
реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
мҿрҽҗҽгать итүче - физик яисҽ юридик затлар (дҽүлҽт органнарыннан һҽм
аларның территориаль органнарыннан, бюджеттан тыш дҽүлҽт фондлары
органнарыннан һҽм аларның территориаль органнарыннан, җирле үзидарҽ
органнарыннан тыш) йҽ аларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында телдҽн, язма
яисҽ электрон формада гарызнамҽ белҽн мҿрҽҗҽгать иткҽн вҽкалҽтле вҽкиллҽре;
тҿзүче - үзенҽ караган җир кишҽрлегендҽ капиталь тҿзелеш объектларын тҿзүне,
реконструкциялҽүне, капиталь ремонтлауны гамҽлгҽ ашыручы физик яисҽ юридик зат,
шулай ук инженер эзлҽнүлҽрен башкару, ҽлеге объектларны тҿзү, реконструкциялҽү,
капиталь ремонтлау ҿчен проект документларын ҽзерлҽү.
техник заказчы - һҿнҽри нигездҽ эш итүче физик зат яисҽ тҿзүче һҽм тҿзүче
исеменнҽн инженерлык эзлҽнүлҽрен башкару, проект документларын ҽзерлҽү,
капиталь тҿзелеш объектларын тҿзү, реконструкциялҽү, капиталь ремонтлау турында
шартнамҽлҽр тҿзи, күрсҽтелгҽн эш тҿрлҽрен башкаруга биремнҽр ҽзерли, инженерлык
эзлҽнүлҽрен башкаручы һҽм (яки) капиталь тҿзелеш объектларын тҿзү,
реконструкциялҽү, капиталь ремонтлауны гамҽлгҽ ашыручы затларга, ҽлеге тҿр
эшлҽрне башкару ҿчен кирҽкле материалларны һҽм документларны тапшыра, проект
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документациясен раслый, капиталь тҿзелеш объектын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт
алу ҿчен кирҽкле документларны-ҽлеге кодекста каралган башка функциялҽрне
гамҽлгҽ ашыра. Тҿзүче техник заказчы функциялҽрен мҿстҽкыйль башкарырга
хокуклы;
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт, тҿзелеш, реконструкциянең аерым этапларына бирелҽ торган
очраклардан тыш, капиталь тҿзелеш объектын тҿзүне оештыру проекты белҽн
каралган бҿтен вакытка бирелҽ. Шҽхси торак тҿзелешенҽ рҿхсҽт ун елга бирелҽ.
Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакыты тҿзүче гаризасы буенча озайтылырга
мҿмкин, ул мондый рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу срогы чыкканчыга кадҽр алты кҿннҽн дҽ
ким түгел. Капиталь тҿзелеш объектын тҿзү, реконструкциялҽү мондый гариза бирү
вакыты чыкканчы башланмаган очракта, тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын
озайтудан баш тарта.
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү түбҽндҽге очракта талҽп ителми:
1) эшкуарлык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруга бҽйле булмаган максатлар ҿчен
физик затка бирелгҽн җир кишҽрлегендҽ гараж тҿзү яисҽ бакчачылык, дача хуҗалыгы
алып бару ҿчен бирелгҽн җир кишҽрлегендҽ тҿзелеш;
2) капиталь тҿзелеш объектлары (киосклар, навеслар һҽм башкалар) булмаган
объектларны тҿзү, реконструкциялҽү;
3) җир кишҽрлегендҽ ярдҽмче файдаланудагы корылмалар һҽм корылмалар
тҿзү;
4) капиталь тҿзелеш объектларын һҽм (яисҽ) аларның ҿлешлҽрен үзгҽртү, ҽгҽр
мондый үзгҽрешлҽр аларның ышанычлылыгына һҽм куркынычсызлыгына конструктив
һҽм башка характеристикаларга кагылмаса һҽм рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, шҽһҽр
тҿзелеше регламентында билгелҽнгҽн реконструкциянең иң чик параметрларыннан
артмаса;
4.1) капиталь тҿзелеш объектларын капиталь ремонтлау;
5) Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, Россия Федерациясе субъектларының шҽһҽр
тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнары нигезендҽ тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу талҽп
ителмҽгҽн башка очраклар.
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча күпфункцияле үзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл)
җирлегендҽ һҽм шҽһҽр округында тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү
буенча күпфункцияле үзҽкнең территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офис) "
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген
оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе
Хҿкүмҽте карары белҽн расланган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата - муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка (муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр кергҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн хата
(описка, басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).;
ЕСИА - Электрон рҽвештҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кулланыла торган мҽгълүмати системаларның мҽгълүмати-технологик үзара
хезмҽттҽшлеген
тҽэмин
итүче
инфраструктурада
идентификациянең
һҽм
аутентификациянең бердҽм системасы;
Мҽгълүмати аралашуда катнашучыларның (мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең һҽм
башкарма хакимият органнарының һҽм җирле үзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының)
дҽүлҽт
мҽгълүмат
системаларында
һҽм
башка
мҽгълүмат
системаларында булган мҽгълүматтан файдалануын тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт
мҽгълүмат системасы;
МФЦ - «Татарстан Республикасында дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге» дҽүлҽт бюджет учреждениесе;
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МФЦ - Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽренең автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы.
Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне
оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2
статьясындагы 3 пункты (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ
бирелгҽн гарызнамҽ аңлашыла.
2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү.
2.2. Җирле үзидарҽнең муниципаль хезмҽтне турыдан-туры күрсҽтүче башкарма-боеру
органы исеме
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы башкарма комитеты
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽр:
1) тҿзелешкҽ рҿхсҽт (2 нче кушымта);
2) озайтылган срок белҽн тҿзелешкҽ рҿхсҽт;
3) кертелгҽн үзгҽрешлҽр белҽн тҿзелешкҽ рҿхсҽт;
4) тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүнең кабат нҿсхҽсен (дубликатын) бирү;
5) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар.
2.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итүчегҽ «Электрон имза
турында» 2011 елның 06 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 63ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ башкарма комитетының (яки башкарма
комитетның) вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы куелган
электрон документ рҽвешендҽ Республика порталының шҽхси кабинетына җибҽрелҽ.
2.3.3. Мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
КФҮдҽ электрон документның МФЦ мҿһере һҽм МФЦ хезмҽткҽре имзасы белҽн
расланган кҽгазь чыганакта бастырылган нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ
күрсҽтү нҽтиҗҽсен яисҽ электрон документның кҽгазь чыганактагы нҿсхҽсен
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга
хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү
кирҽклеген дҽ исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты, туктатып тору
мҿмкинлеге Россия Федерациясе законнары белҽн каралган очракта, муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору вакыты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган
документларны тапшыру (юллау) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы түбҽндҽгелҽр тҽшкил итҽ:
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү - гариза биргҽн кҿнне дҽ кертеп, биш эш кҿне.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн соң икенче кҿнне
исҽплҽнҽ башлый.
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт срогын озайту - биш эш кҿне.
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт итүгҽ үзгҽрешлҽр кертү - җиде эш кҿне.
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Тҿзелешкҽ рҿхсҽт дубликатын бирү - ҿч эш кҿне.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктату каралмаган.
2.4.3. Электрон документ рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
булган документның юнҽлеше муниципаль хезмҽт күрсҽтүне рҽсмилҽштерү һҽм теркҽү
кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри
булган хезмҽт күрсҽтүлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны тапшыру тҽртибе
2.5.1. Капиталь тҿзелеш объектын тҿзегҽн, реконструкциялҽгҽн очракта
мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽгелҽрне тапшыра:
1) гариза:
кҽгазьдҽ документ формасында;
“Электрон имза турында” 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль
закон талҽплҽре нигезендҽ Тҿбҽк порталы аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ имзаланган
электрон формада;
2) җир кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документлар, шул исҽптҽн сервитут
билгелҽү турындагы килешү, аңа хокук күчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽүлҽт реестрында
теркҽлмҽгҽн булса, гавами сервитут билгелҽү турындагы карар;
3) проект документациясендҽге материаллар (күрсҽтелгҽн документлар
(аларның күчермҽлҽре яисҽ алардагы белешмҽлҽр) бҽялҽмҽлҽрнең бердҽм дҽүлҽт
реестрында юк):
а) аңлатма язуы;
б) җир участогының шҽһҽр тҿзелеше планы нигезендҽ башкарылган җир
участогын планлаштыру схемасы, капиталь тҿзелеш объектының, подъездларның һҽм
аңа керү урыннарының урнашу урынын, гавами сервитутларның, археологик мирас
объектларының эшчҽнлек зоналары чиклҽрен билгелҽү белҽн;
в) җир участогын планлаштыру схемасы, ул линияле объектның кызыл линиялҽр
чиклҽрендҽ урнашуын раслый, территорияне планлаштыру буенча документлар
составында линияле объектларга карата документлар составында расланган.;
г) архитектура карарлары;
д) инженерлык җиһазлары турында белешмҽлҽр, проектлана торган капиталь
тҿзелеш объектының инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽренҽ тоташтыру (технологик
тоташтыру) урыннарын билгелҽү белҽн инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽренең
җыелма планы;
е) капиталь тҿзелеш объектын тҿзүне оештыру проекты;
ж) капиталь тҿзелеш объектларын, аларның ҿлешлҽрен сүтү яки сүтү эшлҽрен
оештыру проекты;
з) инвалидларның сҽламҽтлек саклау, мҽгариф, мҽдҽният, ял, спорт һҽм
социаль-мҽдҽни һҽм коммуналь-кҿнкүреш билгелҽнешендҽге башка объектларга,
транспорт, сҽүдҽ, җҽмҽгать туклануы объектларына, эшлекле, административ, финанс,
дини
билгелҽнештҽге
объектларга,
күрсҽтелгҽн
объектларны
тҿзегҽн,
реконструкциялҽгҽн очракта торак фонды объектларына керүен тҽэмин итү чаралары
исемлеге, күрсҽтелгҽн объектларның проект документациясенҽ экспертиза Шҽһҽр
тҿзелеше кодексының 49 статьясы нигезендҽ үткҽрелмҽгҽн шарт белҽн;
4) капиталь тҿзелеш объектының проект документациясенҽ (РФ ГрК 48
статьясындагы 12.1 ҿлешендҽ каралган очракта тҿзелешнең аерым этапларына
карата) уңай экспертиза бҽялҽмҽсе, ҽгҽр мондый проект документациясе РФ ГрК 49
статьясы нигезендҽ экспертиза узарга тиеш булса, Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 49
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статьясындагы 3.4 ҿлешендҽ каралган очракларда проектлау документациясенҽ
дҽүлҽт экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе, РФ ГрК 49 статьясындагы 6 ҿлешендҽ
каралган очракларда проект документациясенҽ дҽүлҽт экология экспертизасының уңай
бҽялҽмҽсе (күрсҽтелгҽн документлар (аларның күчермҽлҽре яисҽ аларда булган
белешмҽлҽр) бҽялҽмҽлҽрнең бердҽм дҽүлҽт реестрында булмаса);
5) модификациялҽнгҽн проект документациясен файдаланган очракта, РФ ГрК 49
статьясындагы 3.5 ҿлешендҽ каралган бҽялҽмҽ;
6) капиталь тҿзелеш объектын реконструкциялҽгҽн очракта барлык хокук
иялҽренең ризалыгы, күпфатирлы йортны реконструкциялҽүнең 6.2 пунктында
күрсҽтелгҽн очракларыннан тыш;
7) дҽүлҽт хакимияте органы (дҽүлҽт органы), атом энергиясе буенча дҽүлҽт
корпорациясе, "Росатом" дҽүлҽт корпорациясе, "Роскосмос" космик эшчҽнлеге буенча
дҽүлҽт корпорациясе, бюджеттан тыш фонд идарҽсе органы яисҽ җирле үзидарҽ
органы булып торучы дҽүлҽт (муниципаль) унитар предприятиесе, дҽүлҽт (муниципаль)
бюджет яисҽ автоном учреждениесе булган дҽүлҽт (муниципаль) милкендҽге капиталь
тҿзелеш объектында реконструкция үткҽрелгҽн очракта, күрсҽтелгҽн орган тиешле
функциялҽрне һҽм мҿлкҽт милекчесенең хокукларын гамҽлгҽ ашыра торган дҽүлҽт
(муниципаль) бюджет яисҽ автоном учреждениесе - шундый реконструкция үткҽрү
турында килешү, шул исҽптҽн күрсҽтелгҽн объектка китерелгҽн зыянны
реконструкциялҽү һҽм реконструкциялҽү барышында китерелгҽн зыянны каплау
шартларын һҽм тҽртибен билгели торган килешү;
8) күпфатирлы йортны реконструкциялҽгҽн очракта торак законнары нигезендҽ
кабул ителгҽн күпфатирлы йортта урыннар милекчелҽренең һҽм машина урыннары
милекчелҽренең гомуми җыелышының карары, яисҽ, ҽгҽр мондый реконструкция
нҽтиҗҽсендҽ күпфатирлы йортта гомуми мҿлкҽт күлҽме кимесҽ, күпфатирлы йортта
барлык урыннар һҽм машина урыннары милекчелҽренең ризалыгы;
9) проект документациясенҽ дҽүлҽтнеке булмаган экспертизаның уңай
бҽялҽмҽсен биргҽн юридик затны аккредитациялҽү турындагы таныклык күчермҽсе,
ҽгҽр проект документациясенҽ дҽүлҽтнеке булмаган экспертиза бҽялҽмҽсе
тапшырылган булса;
10) Мҽдҽни мирас объектларын саклау буенча эшлҽр башкарганда мондый
объектның конструктив һҽм башка ышанычлылык характеристикалары һҽм
куркынычсызлыгы характеристикасы кагылса, мҽдҽни мирас объектлары турында
Россия Федерациясе законнарында каралган документлар.
2.5.2. Рҿхсҽт срогын озайтканда мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽгелҽрне тапшыра:
1) тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү вакытын озайту турында гариза (тҿзелешкҽ рҿхсҽт
бирү вакыты тҽмамлануга кадҽр кимендҽ 60 календарь кҿн кала бирелҽ).
Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу срогын озайту турында гариза тҿзүче
тарафыннан ҿлешле тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе нигезендҽ торак урынын,
күпфатирлы йортны һҽм (яки) күчемсез мҿлкҽтнең бүтҽн объектларын ҿлешлҽп тҿзү
ҿчен гражданнар һҽм юридик затларның акчаларын җҽлеп итүче очракта, мондый
гаризага тҿзүче тарафыннан ҿлешлҽп тҿзүдҽ катнашу шартнамҽсе буенча торак
урынын тапшыру буенча йҿклҽмҽлҽрне тиешенчҽ үтҽве ҿчен банк поручительлеге
килешүе яки күпфатирлы йортны һҽм (яки) күчемсез мҿлкҽтнең бүтҽн объектларын
ҿлешлҽп тҿзү ҿчен акча җҽлеп итүче затның (тҿзүче) гражданлык җаваплылыгын
иминлҽштерү шартнамҽсе беркетелергҽ тиеш.
2.5.3. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт керткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽгелҽрне тапшыра:
Мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ
җир
кишҽрлеклҽренҽ
хокукларны,
җир
асты
байлыкларыннан файдалану хокукын күчерү, җир участогы тҿзү турында реквизитлар
күрсҽтеп язмача хҽбҽрнамҽ:
1) РФ ГрК 51 статьясындагы 21.5 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн очракта мондый җир
кишҽрлеклҽренҽ хокук билгели торган документлар;
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2) РФ ГрК 51 статьясындагы 21.6 һҽм 21.7 ҿлешлҽрендҽ каралган очракларда
җир кишҽрлеклҽрен тҿзү турында карарлар, ҽгҽр җир законнары нигезендҽ җир
кишҽрлеген тҿзү турында карар дҽүлҽт хакимиятенең башкарма органы яисҽ җирле
үзидарҽ органы кабул итсҽ;
3) РФ ГрК ның 51 статьясындагы 21.7 ҿлешендҽ каралган очракта капиталь
тҿзелеш объектын тҿзү, реконструкциялҽү планлаштырылган җир кишҽрлегенең шҽһҽр
тҿзелеше планы;
4) РФ ГрК 51 статьясындагы 21.9 ҿлешендҽ каралган очракта җир асты
байлыкларыннан файдалану хокукына лицензияне яңадан рҽсмилҽштерү турында
карар һҽм җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын бирү турында карар;
5) капиталь тҿзелеш объекты тҿзелеше очрагында территориядҽн
файдалануның махсус шартлары булган зонаны билгелҽү яисҽ үзгҽртү турында карар
күчермҽсе, аны урнаштыру Россия Федерациясе законнары нигезендҽ территориядҽн
файдалануның аерым шартлары булган зона билгелҽнергҽ тиеш, яисҽ капиталь
тҿзелеш объектын үзгҽртеп кору нҽтиҗҽсендҽ территориядҽн файдалануның махсус
шартлары булган зона яисҽ элек билгелҽнгҽн территориядҽн файдалануның махсус
шартлары булган зона билгелҽнергҽ тиеш.
2.5.4. Рҿхсҽт дубликатын биргҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽгелҽрне тапшыра:
1) гариза;
2) шҽхесен яисҽ вҽкалҽтлҽрен раслый торган документлар.
2.5.5. Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан түбҽндҽге ысулларның берсен кулланып тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) МФЦ аша кҽгазь чыганакларда һҽм 2.5.6 пункты талҽплҽре нигезендҽ
имзаланган (таныкланган) электрон документлар рҽвешендҽ. Регламент;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.6. Гаризаны һҽм кирҽкле документларны Республика порталы аша
җибҽргҽндҽ физик затлар һҽм индивидуаль эшкуарлар гади электрон имза белҽн
гаризаны имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүчегҽ ЕСИАда теркҽлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алуны стандарт язылудан
түбҽнрҽк дҽрҽҗҽдҽ расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре, гариза һҽм кирҽкле документлар җибҽргҽндҽ, Республика порталы
ярдҽмендҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн гаризаны имзалыйлар.
Сорау биргҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүче Республика порталы ярдҽмендҽ
документларның электрон рҽвешлҽрен яисҽ мондый документларны тҿзүгҽ һҽм
имзалауга вҽкалҽтле затларның «Электрон имза турында» 2011 елның 06 апрелендҽге
63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ электрон имза белҽн имзаланган
документларны электрон рҽвештҽ тапшыра.
2.5.7. Гариза бирүчедҽн:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшырылган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документлар һҽм мҽгълүмат тапшыру яисҽ гамҽллҽр башкару;
2) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 ҿлешендҽ
күрсҽтелгҽн исемлеклҽргҽ кертелгҽн мондый хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ
күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрне һҽм мҽгълүматны алу искҽрмҽсеннҽн тыш, муниципаль
хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽүлҽт органнарына, җирле үзидарҽ органнарына,
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү белҽн бҽйле килешүлҽрне, шул исҽптҽн килештерүлҽрне
гамҽлгҽ ашыру;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта
баш тартканда йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
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итүдҽн баш тартканда, түбҽндҽге очраклардан тыш, документларның һҽм
мҽгълүматның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге күрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм
мҽгълүматны тапшыру:
а) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза башта бирелгҽннҽн соң
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ кагылышлы норматив хокукый актлар талҽплҽрен
үзгҽртү;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта
баш тартканнан соң йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүне күрсҽтүдҽ һҽм элегрҽк
тапшырылган документлар комплектына кертелмҽгҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартканнан соң муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризада хаталар булу;
в) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тартканнан соң йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканнан соң документларның гамҽлдҽ булу срогы узу яисҽ мҽгълүматны
үзгҽртү;
г) башкарма комитетының, МФЦ хезмҽткҽре вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта баш тартканда йҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда
яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартканда, бу хакта башкарма комитет
җитҽкчесе имзасы белҽн язма рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тартканда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай
ук китерелгҽн уңайсызлыклары ҿчен гафу үтенүлҽр китерҽ;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документларны һҽм
мҽгълүматны кҽгазь чыганакта бирү, мондый документларга тамга салу йҽ аларны алу
дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм федераль
законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары карамагында булган һҽм мҿрҽҗҽгать итүче күз алдына китерергҽ
хокуклы булган муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче аларны
мҿрҽҗҽгать итүчелҽр, шул исҽптҽн электрон рҽвештҽ, алу ысуллары, аларны тапшыру
тҽртибе; ҽлеге документлар белҽн эш итүче дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ органы йҽ
оешма
2.6.1. Индивидуаль торак тҿзелеше объектлары булмаган объектларга рҿхсҽт
бирелгҽн очракта түбҽндҽге документлар (белешмҽлҽр):
1) күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ (күчемсез милек
объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык мҽгълүмат булган)
- Дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте (Росреестр);
2) Россия Федерациясенең бюджет законнарында, дҽүлҽт хакимияте органы
(дҽүлҽт органы), атом энергиясе буенча дҽүлҽт корпорациясе, "Росатом" дҽүлҽт
корпорациясе, "Роскосмос" космик эшчҽнлеге буенча дҽүлҽт корпорациясе, бюджеттан
тыш фонд идарҽсе органы яисҽ җирле үзидарҽ органы тарафыннан бюджет
инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашырганда тҿзелгҽн дҽүлҽт (муниципаль) заказчысы
вҽкалҽтлҽрен тапшыру турында килешү;
3) тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу ҿчен гариза бирелгҽн кҿнгҽ кадҽр ҿч елдан да иртҽрҽк
булмаган вакытта яисҽ территорияне планлаштыру проектын һҽм территорияне
ызанлау проектын линияле объект тҿзелешенҽ рҿхсҽт бирелгҽн очракта җир
кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы;
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4) рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, реконструкциянең чикле параметрларыннан читкҽ
тайпылуга рҿхсҽт (тҿзүчегҽ мондый рҿхсҽт РФ ГрК маддҽсе нигезендҽ бирелгҽн
очракта);
5) туры килү сертификатларының бердҽм реестрыннан белешмҽлҽр;
6) проект документациясенҽ дҽүлҽт экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе;
7) проект документларындагы материаллар.
2.6.2. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт ителгҽн очракта (кертелгҽн үзгҽрешлҽргҽ бҽйле
рҽвештҽ) түбҽндҽге документлар (белешмҽлҽр) соратып алына:
1) күчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ (күчемсез милек
объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык мҽгълүмат
булган);
2) РФ ГрК 21.6 һҽм 21.7 ҿлешлҽрендҽ каралган очракларда җир кишҽрлеклҽрен
тҿзү турындагы карарны, ҽгҽр җир законнары нигезендҽ җир кишҽрлеген тҿзү
турындагы карарны дҽүлҽт хакимияте башкарма органы яисҽ җирле үзидарҽ органы
кабул итҽ икҽн;
3) бүлектҽ, яңадан бүлгҽндҽ, бүлеп бирелгҽн җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше
планы;
4) РФ ГрК 51 статьясындагы 21.9 ҿлешендҽ каралган очракта җир асты
байлыкларыннан файдалану хокукына лицензияне яңадан рҽсмилҽштерү турында
карар һҽм җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын бирү турында карар.
2.6.3. Мҿрҽҗҽгать итүче гариза биргҽндҽ мондый документларны тҿзүгҽ һҽм
имзалауга вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн
таныкланган электрон документлар формасында Регламентның 2.6.1, 2.6.2
пунктларында күрсҽтелгҽн документларны (белешмҽлҽрне) тапшырырга хокуклы.
2.6.4. Күрсҽтелгҽн дҽүлҽт хакимияте органнары, башкарма комитетының
структур бүлекчҽлҽре тарафыннан документлар һҽм белешмҽлҽр тапшырмау
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.6.5.
Күрсҽтелгҽн
органнарның
соралган
һҽм
кулланышта
булган
документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (үз вакытында тапшырмаган)
вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
административ, дисциплинар яисҽ башка җаваплылыкка тартылырга тиеш.
2.6.6. Гариза бирүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт
органнары яисҽ җирле үзидарҽ органнары карамагындагы оешмалар карамагындагы
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен гариза бирүче тарафыннан түлҽү кертүне раслый
торган белешмҽлҽрне талҽп итү тыела.
Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары карамагындагы оешмалар карамагында булган белешмҽлҽрне
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырмау мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.7. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.7.1. Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен түбҽндҽгелҽр нигез була:
1) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында
күрсҽтелгҽн документларга һҽм талҽплҽргҽ туры килмҽве;
2) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда ҽйтеп бетергесез
тҿзҽтүлҽр, аларның эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди зарарланулар
бар;
3) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
4) үз кҿчен югалткан документларны тапшыру;
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5) дҿрес булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, ҽйтеп бетергесез
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зарарланулар булган, аларның эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый
торган документларны тапшыру;
6) гариза (гарызнамҽ) мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн моңа вҽкалҽтле зат
булмаган зат тарафыннан бирелү;
7) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт алучы булмаган затның
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать итүе;
8) гаризаның электрон формасында мҽҗбүри кырларны дҿрес тутырмау;
9) гаризаның электрон формасында һҽм тапшырылган документларда
каршылыклы белешмҽлҽр булу;
10) гариза (гариза) һҽм башка документлар электрон рҽвештҽ гамҽлдҽге
законнарны бозып электрон имзадан файдаланып имзаланган;
11) электрон документлар аларны бирү форматларына куелган талҽплҽргҽ туры
килми һҽм (яисҽ) укымыйлар.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гаризаларны һҽм документларны
кабул итүдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итүчене кабул иткҽндҽ дҽ, шулай
ук башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) ведомствоара мҽгълүмати
аралашудан файдаланып алганнан соң да, гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн алып 7 эш
кҿненнҽн артмаган вакытта кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 5 нче
кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
башкарма комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында
карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының һҽм (яисҽ) КФҮдҽ шҽхси
кабинетына җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар Бердҽм
порталда бастырылган муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълүмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
гаризаларны һҽм башка документларны кабул итүдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору яки муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Хезмҽтне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.8.2. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт биргҽндҽ баш тарту ҿчен түбҽндҽгелҽр нигез була:
1) гариза бирүче тарафыннан документлар тулы күлҽмдҽ тапшырылмаган яисҽ
тапшырылган гаризада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм (яки) дҿрес
булмаган мҽгълүмат бар;
2) документларның җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы талҽплҽренҽ туры
килмҽве, шулай ук рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең, реконструкциянең иң чик
параметрларыннан читкҽ тайпылуга билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килмҽве;
3) ҽгҽр тиешле документ мҿрҽҗҽгать итүче үз инициативасы белҽн тҽкъдим
ителмҽгҽн булса, дҽүлҽт хакимияте органы, җирле үзидарҽ органы йҽ дҽүлҽт
хакимиятенең ведомство буйсынуындагы органы яисҽ җирле үзидарҽ органы
тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар һҽм (яисҽ)
мҽгълүмат булмауны дҽлиллҽүче ведомствоара гарызнамҽгҽ җавапның керүе
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4) дҽүлҽт органының мҽдҽни мирас объектларын саклау ҿлкҽсендҽге вҽкалҽтле
органыннан керү, капиталь тҿзелеш объектының проект документациясе бүлегенҽ яисҽ
индивидуаль торак тҿзелеше объектының тышкы кыяфҽтен тасвирлауга тарихи
җирлекнең саклау предметы һҽм капиталь тҿзелеш объектларының федераль яисҽ
региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе чиклҽрендҽ урнашкан
территориаль зонага карата шҽһҽр тҿзелеше регламентында билгелҽнгҽн архитектура
карарларына карата талҽплҽргҽ туры килмҽү турында бҽялҽмҽ.
2.8.3. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү вакытын озайткан очракта, нигезлҽр:
1) Капиталь тҿзелеш объектын тҿзү, реконструкциялҽү, капиталь ремонтлау
гариза бирү срогы тҽмамланганчыга кадҽр башланмаган (тҿзүче гаризасы тҿзелешкҽ
рҿхсҽт бирү вакыты чыкканчы кимендҽ алтмыш кҿн алдан бирелергҽ тиеш).
2.8.4. Тҿзелешкҽ рҿхсҽткҽ үзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта, нигезлҽр:
1) җир кишҽрлегенҽ хокукларның күчүе турында, РФ ГрК 51 статьясындагы 21.10
ҿлешенең 1 - 4 пунктларында каралган документларның реквизитлары турында хҽбҽр
иткҽндҽ яисҽ РФ ГрК 21.13 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн очракта, җир кишҽрлегенҽ хокук
билгели торган документның булмавы;
2) җир кишҽрлегенҽ хокукларның күчүе турында, җир кишҽрлеген тҿзү турында
хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрнең дҿрес булмавы;
3) капиталь тҿзелеш объектын планлаштырып урнаштыруның, РФ ГрК
кодексының 51 статьясындагы 21.7 ҿлешендҽ каралган очракта, Россия
Федерациясенең җир һҽм башка законнары нигезендҽ билгелҽнгҽн җир кишҽрлегеннҽн
файдалануга рҿхсҽт алу ҿчен тапшырылган җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше
планын тҿзүгҽ, реконструкциялҽүгҽ карата билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килмҽве.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл
булып тора.
2.8.6. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турындагы карар, баш тартуның
сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 5 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ
рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарма комитетның (башкарма комитетның)
вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Республика порталының һҽм (яисҽ) МФЦда
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар кабул ителгҽн кҿндҽ
җибҽрелҽ.
2.8.7. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза Бердҽм порталда бастырылган
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүмат нигезендҽ
бирелгҽн очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка
тҿрле түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽте күрсҽтүдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган документ (-лар) турында мҽгълүмат
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр күрсҽтү
ҿчен түлҽү күлҽмен исҽплҽү методикасы турындагы мҽгълүматны да кертеп, мондый
түлҽүне алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
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2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешма
тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽт күрсҽтү турында гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтү вакыты - 15 минуттан
артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнаша торган оешма тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽттҽн файдалану турындагы
гаризасын, шул исҽптҽн электрон формада, теркҽү вакыты һҽм тҽртибе
2.13.1. МФЦга гариза биргҽн кҿнне шҽхси мҿрҽҗҽгатьтҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
гариза бирелгҽн кҿнне МФЦның теркҽү номеры һҽм гаризаның җибҽрелүен раслаучы
АИСтан расписка бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать итүче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта аша
ала, гаризаның теркҽү номеры һҽм гариза бирү кҿне күрсҽтелгҽн гаризаның
җибҽрелүен раслый.
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган бүлмҽлҽргҽ, кҿтү залына, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнҽклҽре һҽм
һҽр муниципаль хезмҽтне күрсҽтү ҿчен 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 ҿчен керү
мҿмкинлеген тҽэмин итүгҽ карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгынга каршы система һҽм янгын сүндерү
системасы белҽн җиһазланган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрне кабул итү урыннары документларны рҽсмилҽштерү ҿчен
кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага уңайлы керү-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедиа
мҽгълүматы мҿрҽҗҽгать итүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына каршылыксыз керү максатларында
түбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) күрү һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итү функциясенең нык бозылуы булган
инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм күрсҽтү;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерү мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт күрсҽтүлҽргҽ тоткарлыксыз керүен тҽэмин итү ҿчен
кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълүмат йҿртүчелҽрне аларның тормыш эшчҽнлеген
чиклҽүне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
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4) инвалидлар ҿчен кирҽкле тавыш һҽм күрү мҽгълүматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълүматны Брайль рельефлы-нокталы
шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽ кертү;
6) үткҽргеч этне, аны махсус укытуны раслаучы һҽм Россия Федерациясе Хезмҽт
һҽм социаль яклау министрлыгының "Эт-үткҽргечне махсус укытуны раслый торган
документ формасын һҽм аны бирү тҽртибен раслау турында" 22.06.2015 № 386н
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм тҽртиптҽ бирелүче документ булганда
рҿхсҽт итү.
2.14.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү гамҽлгҽ ашырыла торган объектлардан һҽм
2.14.2 пунктының 1 - 4 бүлеклҽрендҽ күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ
кулланыла торган чаралардан инвалидларның файдалана алуын тҽэмин итү ҿлешендҽ
талҽплҽр. Ҽлеге Регламентны эксплуатациягҽ кертелгҽн яисҽ модернизациялҽнгҽн,
реконструкциялҽгҽн объектларга һҽм чараларга карата 2016 елның 1 июленнҽн соң
кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең үтемлелеген һҽм сыйфатын күрсҽткечлҽре,
шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
барышы турында, шул исҽптҽн мҽгълүмати-коммуникация технологиялҽрен кулланып,
мҽгълүмат алу мҿмкинлеге йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ
(шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ) муниципаль хезмҽт алу мҿмкинлеге, җирле үзидарҽ
органының башкарма күрсҽтмҽ органы телҽсҽ кайсы территориаль бүлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау (экстерриториаль принцип) буенча, 210-ФЗ Федераль
законның 15 статьясында каралган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽрендҽ берничҽ дҽүлҽт һҽм (яисҽ) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гарызнамҽ ярдҽмендҽ мҽгълүмат алу мҿмкинлеге (шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ)
алу мҿмкинлеге
2.15.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең үтемлелек күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽр:
җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада документлар
кабул ителҽ торган бина урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул итҽ торган
бүлмҽлҽрнең җитҽрлек санда булуы;
мҽгълүмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм
сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга
комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдҽм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итү һҽм карау срокларын үтҽү;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын үтҽү;
3) башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн үзара хезмҽттҽшлеге саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең КФҮ хезмҽткҽрлҽре
белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза биргҽндҽ бер тапкыр
башкарыла;
4.2) муниципаль хезмҽтне МФЦда электрон документның кҽгазь формасында
күрсҽтү нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта бер тапкыр.
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Муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн
бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итүче күчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҮ шҽхси
кабинетында алынырга мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҿрҽҗҽгать итүчене яшҽү урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽү (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ сайлау
буенча телҽсҽ кайсы МФЦда гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү комплекслы гарызнамҽ составында күрсҽтелҽ.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстрориаль принцип буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт экстриториаль
принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада муниципаль хезмҽт күрсҽтү
үзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ күрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итүче
түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълүмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле башка документларны, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
Республика порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм мҽгълүматны
бирү;
в) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында электрон формада бирелгҽн гаризаларны
үтҽү барышы турында мҽгълүматлар алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын
бҽялҽүне гамҽлгҽ ашырырга;
д) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен электрон документ формасында
алырга;
е) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне
күрсҽтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары, дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне күрсҽтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү
процессын тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы порталы, дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽ башкарылган карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл
кылмауга) шикаять бирү һҽм гамҽл кылмау.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрне кабул итүгҽ язылу (алга таба - язма) Республика
порталы, МФЦ контакт-үзҽге телефоны аша башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул итү ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка күпфункцияле
кабул итү графигының үзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн кҿнега язылу бу кҿне башланганчы бер тҽүлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ соратып алына торган мҽгълүматларны күрсҽтергҽ кирҽк, шул исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
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телҽгҽн кҿне һҽм кабул итү вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры килмҽгҽн
очракта, мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган документларга алдан
язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ талонны раслау мҿмкинлеге
тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче электрон почта адресын хҽбҽр итсҽ, күрсҽтелгҽн
адреска, кабул итү кҿнен, вакытын һҽм урынын күрсҽтеп, алдан язылуны раслау
турында мҽгълүмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итүче мҽҗбүри тҽртиптҽ хҽбҽр
ителҽ, алдан язылу кабул итүнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут үткҽннҽн соң
килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация һҽм
аутентификация үтүдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн башка гамҽллҽр кылуны, кабул итү
максатын күрсҽтүне, шулай ук кабул итү ҿчен вакытлыча интервалның озынлыгын
исҽплҽү ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирүне талҽп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм аларны үтҽү тҽртибенҽ
талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон рҽвештҽ башкару
үзенчҽлеклҽре, шулай ук күп функцияле үзҽклҽрдҽ административ процедураларны
башкару үзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү;
2) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һҽм карау;
3) ведомствоара гарызнамҽлҽр муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
5) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (җибҽрү).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү
3.2.1. Административ процедураны үтҽүне башлауның нигезе - мҿрҽҗҽгать
итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр),
түбҽндҽгелҽр тора:
- күпфункцияле үзҽккҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - КФҮ хезмҽткҽре;
- мҿрҽҗҽгать итүченең башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать итүендҽ инфраструктура үсеше бүлегенең баш белгече (алга таба - консультациялҽү ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн МФЦга, телефон һҽм электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары
турында Республика порталында консультация алырга хокуклы.
КФҮ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тапшырыла торган документациянең составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультация бирҽ.
Гариза бирүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүматны
күпфункцияле үзҽк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле рҽвештҽ алырга мҿмкин.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелҽ торган документациянең составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итүче телефон һҽм электрон почта аша башкарма комитетка
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары
турында район сайтында консультация алырга хокуклы.
Консультирование ҿчен җаваплы вазыйфаи зат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелҽ торган документациянең составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул итү
һҽм карау
3.3.1. МФЦ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен документлар кабул итү яисҽ
МФЦ ның читтҽн торып эш урыны.
3.3.1.1. Мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гарызнамҽ белҽн шҽхсҽн МФЦга мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм документларны 2.5
пункты нигезендҽ тапшыра. Регламент.
3.3.1.2. МФЦ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итүче:
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры
килүен тикшерҽ;
МФЦ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
кҽгазь чыганакта Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканировкалый;
МФЦ АИСтан гаризаны ача;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тикшерүгҽ һҽм имзалауга тапшыра;
имзалаганнан соң, МФЦ АИСта имзаланган гаризаны сканерлый;
МФЦның АИСта электрон формада тапшырылган документларны яки ялланган
документларның электрон образларын тҽкъдим итҽ, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның тҿп нҿсхҽлҽрен кире кайтара;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ документларны кабул итүдҽ расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне башкарыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: җибҽрергҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
3.3.1.3. МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчедҽн башкарма комитетка электрон
формада (электрон эшлҽр пакетлары составында) мҿрҽҗҽгать итүче МФЦ структур
бүлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ кабул ителгҽн документлар
пакетын җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ күрсҽтү
ҿчен документлар кабул итү.
3.3.2.1. Гаризаны Республика порталы аша электрон рҽвештҽ бирү ҿчен гариза
бирүче түбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизация үти;
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Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри белешмҽлҽрне үз эченҽ
алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яисҽ электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык турында
тиешле тамга куя);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле тамганы билгели);
электрон гариза җибҽрҽ (электрон гариза формасында тиешле тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре һҽм 210-ФЗ номерлы
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яисҽ) кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзалана;
электрон гариза җибҽрү турында хҽбҽр ала.
3.3.2.2. Процедураларның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ башкарма комитетта җибҽрелгҽн электрон эш.
3.3.3. Документлар комплектын башкарма комитет тарафыннан карау
3.3.3.1. Административ процедураны үтҽүне башлауның нигезе булып
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка документлар килү тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - документлар кабул итү ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат):
Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документлар каралуга
кергҽннҽн соң:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендҽ номер һҽм "Документларны тикшерү"
статусы бирелҽ, бу Республика порталының шҽхси кабинетында чагыла;
электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан электрон
рҽвештҽ бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон рҽвешлҽрен ҿйрҽнҽ;
документларның комплектлылыгын, электрон үрнҽклҽренең укылышын тикшерҽ;
Бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итү юлы белҽн электрон имзаның чынбарлык
шартлары үтҽлешен тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын регламентта
тҿзи.
Ҽгҽр кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзаны тикшерү нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлык шартларының үтҽлмҽве ачыкланса, баш тарту турында карар проекты 63ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченҽ алырга тиеш, алар
аны кабул итү ҿчен нигез булып тора.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
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Карар проектны килештерү 3.5.3 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламент.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, 2.7.1
пунктында каралган. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы Регламент, вазыйфаи зат
гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризада
күрсҽтелгҽн ысул белҽн мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаның теркҽү номерын, гаризаны алу
кҿнен, гариза алу кҿнен, аңа тапшырылган документлар исемнҽре исемлеген,
муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу кҿнен хҽбҽр итҽ.
3.3.3.2. 3.3.3.1 пунктында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү. Регламент, техник
мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, автоматлаштырылган
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. 3.3.3.3 пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар. Регламент карауга
гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турындагы гариза яисҽ карар проекты.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү
3.4.1. .
Административ процедураны үтҽү ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать
итүчедҽн кабул ителгҽн документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр) административ процедураны үтҽүгҽ вҽкалҽтле вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
тарафыннан документлар алу тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - ведомствоара гарызнамҽлҽр
юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) булып тора.
Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
документларны һҽм белешмҽлҽрне Регламентның 2.6 пунктында каралган
белешмҽлҽрне бирү турында ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ (техник мҿмкинлек булмаганда - башка ысуллар белҽн) электрон рҽвештҽ
формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар карау ҿчен гариза кабул ителгҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына һҽм (яисҽ) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълүмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, федераль законнар, Россия
Федерациясе Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул
ителгҽн Татарстан Республикасының норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн
булса, документ һҽм мҽгълүмат бирҽ торган органга яки оешмага ведомствоара запрос
килеп ирешкҽн кҿннҽн алып ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), яисҽ
ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш
тарту турында хҽбҽрнамҽ.
3.4.3. Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
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ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) ала йҽ документ һҽм (яисҽ)
мҽгълүмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ;
2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын регламентта
тҿзи.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерү 3.5.3 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла. Регламент.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар
комплекты (белешмҽлҽр).
3.4.4. Регламентның 3.4.1, 3.4.3 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны
үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын, шул исҽптҽн гаризаны
Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ теркҽгҽн мизгелдҽн файдаланып, автоматик
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны
үтҽүнең максималь срогы ҿч эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Административ процедураны үтҽүне башлап җибҽрүгҽ ведомствоара
гарызнамҽлҽр, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр)
комплекты юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан керү нигез булып тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече тора (алга таба - муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат:
2.8 пунктында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽр ачыкланганда. Регламент муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен 2.8 пунктында каралган нигезлҽр
булмаган очракта. Регламентны, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны карау йомгаклары буенча, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен 2.3
пункты нигезендҽ ҽзерли. Регламент (алга таба - карар проекты);
Ҽзерлҽнгҽн проектны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше
системасы ярдҽмендҽ килештерүгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны, тҿзелешкҽ
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рҿхсҽт бирү (тҿзелешкҽ рҿхсҽтлҽр кертү) турында яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн
баш тарту турында карар проектын (алга таба - проектлар) килештерү һҽм имзалау
муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы структур бүлекчҽ җитҽкчесе,
башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары, башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан
гамҽлгҽ ашырыла.
Кисҽтүлҽр булган ҽзер проектлар муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен
җаваплы затка эшлҽп бетерүгҽ кайтарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар, тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү (тҿзелешкҽ рҿхсҽт кертүне) яисҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.4. 3.5.2, 3.5.3 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү. Регламент,
техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган
мҽгълүмат
системасын
кулланып,
автоматлаштырылган режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. 3.5 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны үтҽүнең
максималь срогы. Регламент бер эш кҿнен тҽшкил итҽ.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (юллама)
3.6.1. Административ процедураны башкара башлауның нигезе - административ
процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - документлар бирү (җибҽрү)
ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
Документлар бирү (юнҽлеше) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
күрсҽтү
ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы документларын һҽм (яисҽ) шҽһҽр
тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итүнең мҽгълүмат системасын алып бару барышында
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽрне теркҽүне һҽм кертүне
тҽэмин итҽ;
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽтне электрон
хезмҽттҽшлек ярдҽмендҽ күрсҽтү һҽм муниципаль хезмҽтне МФЦда күрсҽтү нҽтиҗҽсен
алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны үтҽү техник мҿмкинлек булганда дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын
кулланып, автоматлаштырылган режимда гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълүмат системаларында муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽр урнаштыру, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ һҽм аны алу ысуллары турында хҽбҽр итү.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап МФЦга
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ электрон документның
кҽгазьдҽге нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итүче
талҽбе буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон
документның нҿсхҽсе аны тҿшерү кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче килгҽн кҿнне
күпфункцияле үзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн вакытларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап республика
порталы аша мҿрҽҗҽгать итүендҽ, мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабинетына автомат
рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган, башкарма комитетның
(башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имзасы куелган документның электрон образы җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмҽт күрсҽтүне раслый торган документ (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту) юлламасы (бирү).
3.8. Техник хаталарны тҿзҽтү
3.7.1. Техник хата ачыкланган очракта, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта мҿрҽҗҽгать итүче Башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтү турында гариза (кушымта № 6);
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽүче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итүче (вҽкалҽтле вҽкил)
тарафыннан почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ Республика порталы
яки МФЦ аша тапшырыла.
3.7.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны тҿзҽтү
турында гариза кабул итҽ, кушымта итеп бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки
һҽм аларны документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазифаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽү кҿненнан бер
эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазыйфаи затка
карауга юнҽлтелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.7.3. Документларны эшкҽртүгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны карый
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертү
максатларында Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра
һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хатасы булган документның тҿп
нҿсхҽсен тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн үзе имза сала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта
аша (электрон почта аша) хат юллап, документның техник хатасы булган документның
тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан
соң яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата барлыгы турында гариза
алганнан соң ике эш кҿне дҽвамында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Җаваплы вазыйфаи затларның муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ талҽплҽрне билгели
торган Регламент һҽм башка норматив хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен үтҽвен һҽм
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үтҽвен агымдагы контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар
тарафыннан карарлар кабул итү
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерүне,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерүне, җирле үзидарҽ
органнарындагы вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата карарлар
ҽзерлҽүне үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
түбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү документлары проектларын тикшерү һҽм
килештерү;
2) эш алып баруны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тикшерү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерүлҽр үткҽрү.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълүматлар базасында булган
белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны үтҽүче
вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълүматы, тиешле документларны исҽпкҽ алу
журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар муниципаль
хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук хокук
бозуларны бетерү буенча ашыгыч чаралар күрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедураларда билгелҽнгҽн
гамҽллҽрнең эзлеклелеге үтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль хезмҽт күрсҽтү
эшен оештыруга җаваплы җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе урынбасары, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү эшен оештыручы бүлек башлыгы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарҽ органының структур бүлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерүлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе һҽм
рҽвешлҽре
Контроль тикшерүлҽр планлы (җирле үзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
эш
планнары
нигезендҽ
башкарыла)
һҽм
планнан
тыш
булырга
мҿмкин.
Тикшерүлҽр уздыру барышында муниципаль хезмҽт күрсҽтү
белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы тикшерүлҽр) яки гариза бирүченең
конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелҽ ала.
4.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затларының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында алар кабул итҽ торган (гамҽлгҽ яраксыз) карарлары һҽм
гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) ҿчен җаваплылыгы
Үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
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Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе белдерүлҽрне вакытында тикшермҽгҽн ҿчен
җаваплы.
Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Вазифаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында кабул ителҽ (башкарыла) торган карарлар һҽм кылына
(кылынмый) торган гамҽллҽр ҿчен законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм рҽвешлҽренҽ
талҽплҽрне характерлаучы нигезлҽмҽлҽр, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары ягыннан
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җирле үзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге, оешмаларның,
шулай ук аларның вазыйфаи затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең,
хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка
кадҽр (судтан тыш) тҽртип
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
орган җитҽкчесе, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
күпфункцияле үзҽк, оешмалар, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) судка кадҽр шикаять белдерү хокукына ия.
Гариза бирүче шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 15.1 статьясында күрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽү срогын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк
хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълүматны талҽп итү яисҽ гамҽлгҽ
ашыру;
4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мҿрҽҗҽгать итүчедҽн кабул итүдҽн баш
тарту;
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5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин;
6)
муниципаль
хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
мҿрҽҗҽгать
итүчедҽн
Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган түлҽү талҽп
ителгҽндҽ;
7) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның
вазыйфаи заты, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмалар
яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽренең муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда җибҽрелгҽн басма хаталарын һҽм хаталарын тҿзҽтүдҽн баш тартуы йҽ
мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына)
карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ
карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) туктатып тору нигезлҽре федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул
ителгҽн Россия Федерациясенең бүтҽн норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
күрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Күрсҽтелгҽн очракта
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле
үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин.
5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь чыганакта, электрон рҽвештҽ муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы) дҽүлҽт хакимиятенең тиешле органына, шулай ук
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
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карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр югарырак органга (ул
булган очракта) бирелҽ йҽ ул булмаган очракта турыдан-туры муниципаль хезмҽтне
күрсҽтүче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. Күп функцияле үзҽк хезмҽткҽре
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаятьлҽр шушы
күпфункцияле үзҽк җитҽкчесенҽ бирелҽ. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр күпфункцияле үзҽкне оештыручыга яисҽ
Татарстан Республикасының норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша,
күпфункцияле үзҽк аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
Республика порталыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмати системасыннан
файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ
кабул ителергҽ мҿмкин. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, күпфункцияле үзҽкнең, Бердҽм порталның яисҽ Республика порталының
рҽсми сайтыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмат системасы аша җибҽрелергҽ
мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽреннҽн, ҽлеге оешмаларның, Бердҽм порталның яисҽ
Республика порталының рҽсми сайтларыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин,
шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматлар булырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ торган муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи
затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм
(яисҽ) хезмҽткҽренең, оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), яшҽү урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүче юридик зат урнашкан урын турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ телефоны номеры
(номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ
тиешле почта адресы;
3) муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең
хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре
(гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре,
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең карары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы)
белҽн килешми торган дҽлиллҽр. Гариза бирүче тарафыннан аның дҽлиллҽрен раслый
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торган документлар (булган очракта) яисҽ аларның күчермҽлҽре тапшырылырга
мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең икенче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча
теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ
куючыга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларга яисҽ югарырак органга (ул булганда) кергҽн шикаять аны
теркҽгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга,
күпфункцияле үзҽккҽ, оешмаларга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
документларны кабул итеп алганда яисҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽткҽн очракта яисҽ билгелҽнгҽн срокларны бозган очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн
алып биш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽн
чыгару, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн
хаталарны һҽм ялгышларны тҿзҽтү, Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн
түлҽү алу каралмаган очракларда алынган акчаны гариза бирүчегҽ кире кайтару
рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерү кире кагыла.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм гариза бирүче телҽге буенча
электрон рҽвештҽ шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ биргҽн җавапта
канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, шикаять муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче орган, күпфункцияле үзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешма тарафыннан башкарыла торган
гамҽллҽр турында мҽгълүмат муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган хокук
бозуларны кичекмҽстҽн бетерү максатларында бирелҽ, шулай ук китерелгҽн
уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт алу
максатларында башкарырга кирҽк булган алга таба гамҽллҽр турында мҽгълүмат
күрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта
канҽгатьлҽндерелмҽгҽн дип танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре
турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе
турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
шикаятьлҽрне карап тикшерү буенча вҽкалҽтле вазифаи зат, хезмҽткҽр булган
материалларны, кичекмҽстҽн, прокуратура органнарына җибҽрҽ.

1 нче номерлы кушымта
.
(муниципаль берҽмлектҽге җирле үзидарҽ органы исеме
муниципаль берҽмлек )
кемнҽн:
(юридик затның исеме – тҿзүче,
тҿзелешне, капиталь тҿзеклҽндерүне планлаштыручы
ремонт яки реконструкция;
ИНН; юридик һҽм почта адреслары;
Җитҽкченең фамилиясе, исеме, атасының исеме; телефоны;
банк реквизитлары (Банк исеме, р/с, к / с, БИК))
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү турында гариза
Тҿзелешкҽ/реконструкциялҽүгҽ рҿхсҽт бирүегезне сорыйм
(кирҽкле сүзнең астына сызарга)
объектның исеме)
җир кишҽрлегендҽ түбҽндҽге адрес буенча:
(шҽһҽр, район, урам, участок номеры)

вакыты
Тҿзелеш

ай (ев).
(реконструкция)

нигезендҽ

башкарылачак

Җирдҽн файдалану хокукы беркетелгҽн
(документның исеме)

Объектны тҿзү ҿчен проект документлары эшлҽнгҽн
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(проект оешмасы исеме, ИНН, юридик һҽм почта адреслары,
Җитҽкче ф. и., телефон номеры, банк реквизитлары
(Банк исеме, р/с, к / с, БИК))
проект эшлҽрен башкаруга хокукы булган, беркетелгҽн

(документ һҽм вҽкалҽтле оешма исеме, аны биргҽн)
мил
ек
хоку
кын
дҽүл
ҽт
терк
ҽве
туры
һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
. “
”
нда
килештерелгҽн.
кызыксынган оешмалар һҽм архитектура һҽм шҽһҽр тҿзелеше органнары:
- Дҽүлҽт экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе түбҽндҽгелҽргҽ
алынды:
. “
”
.
– җир кишҽрлеген планлаштыру схемасы килештерелде
арты
на
№

алд
ынн
ан “

”

.

алд
ынн
ан “

”

.

(оешма атамасы)
Проект-смета документлары расланды
арты
на
№

Ҿстҽмҽ рҽвештҽ хҽбҽр итҽбез:
Тҿзүче тарафыннан тҿзелешне (реконструкция, капиталь ремонт) финанслау
башкарылачак
(банк реквизитлары һҽм счет номеры)
Эшлҽр
подрядчы
(хуҗалык)
ысулы
белҽн
башкарылачак
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килешү белҽн “

”
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мил
ек
хоку
кын
дҽүл
ҽт
терк
ҽве
туры
нда

(оешманың исеме, ИНН,
юридик һҽм почта адреслары, җитҽкче Ф. и. в., телефон номеры,
банк реквизитлары (Банк исеме, р/с, к / с, БИК))
Тҿзелеш-монтаж эшлҽрен башкару хокукы беркетелгҽн

(документ һҽм вҽкалҽтле оешма исеме, аны биргҽн)

.

“

”

Боерык белҽн эшлҽүче
“
”
билгелҽнгҽн
(вазыйфасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме)
булган
махсус белем һҽм тҿзелештҽ эш стажы
(югары, урта)
ел.
Килешү нигезендҽ тҿзелеш контроле
булачак

”

(оешманың исеме, ИНН, юридик бүлек
җитҽкченең почта адреслары, телефон номеры, банк
реквизитлар (Банк исеме, р/с, к / с, БИК))
заказчы (тҿзүче) функциялҽрен үтҽү хокукы беркетелгҽн

(документ һҽм аны биргҽн оешма исеме)
№

алд
ынн
ан “
”
.
Гаризага түбҽндҽге күчермҽ документлар теркҽлҽ:
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1) күчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм
дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн очракта, җир кишҽрлегенҽ хокук билгели торган
документлар;
2) проект документларындагы материаллар:
а) аңлатма язуы;
б) җир участогының шҽһҽр тҿзелеше планы нигезендҽ башкарылган җир участогын
планлаштыру схемасы, капиталь тҿзелеш объектының, подъездларның һҽм аңа керү
урыннарының урнашу урынын, гавами сервитутларның, археологик мирас объектларының
эшчҽнлек зоналары чиклҽрен билгелҽү белҽн;
в) линия объектлары буенча территорияне планлаштыру документлары составында
расланган кызыл линия чиклҽрендҽ линия объектын урнаштыруны раслаучы җир
участогын планлаштыруны оештыру схемасы;
г) архитектура чишелешлҽрен күрсҽтүче схемалар;
д) проектлана торган капиталь тҿзелеш объектын инженерлык-техник яктан тҽэмин
итү челтҽрлҽренҽ тоташтыру (технологик тоташтыру) урыннары билгелҽнгҽн инженерлык
корылмалары, инженерлык-техник яктан тҽэмин итү челтҽрлҽренең җыелма планы
турында мҽгълүматлар;
е) капиталь тҿзелеш объектын тҿзүне оештыру проекты;
ж) капиталь тҿзелеш объектларын, аларның ҿлешлҽрен сүтү яки сүтү эшлҽрен
оештыру проекты;
3) мондый объектны үзгҽртеп корган очракта капиталь тҿзелеш объектының барлык
хокук иялҽренең ризалыгы.
Шҽхси торак тҿзелеше объектын тҿзү, үзгҽртеп кору очрагында:
1) ҽгҽр күрсҽтелгҽн документлар (аларның күчермҽлҽре яки алардагы белешмҽлҽр)
күчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм дҽүлҽт
реестрында юк икҽн, җир кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документлар (аларның
күчермҽлҽре яки алардагы белешмҽлҽр);
2) индивидуаль торак тҿзелеше объектын урнаштыру урынын күрсҽтеп, җир
кишҽрлеген планлаштыру схемасы.
Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу срогын озайту турында гариза тҿзүче
тарафыннан ҿлешле тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе нигезендҽ торак урынын,
күпфатирлы йортны һҽм (яки) күчемсез мҿлкҽтнең бүтҽн объектларын ҿлешлҽп тҿзү ҿчен
гражданнар һҽм юридик затларның акчаларын җҽлеп итүче очракта, мондый гаризага
тҿзүче тарафыннан ҿлешлҽп тҿзүдҽ катнашу шартнамҽсе буенча торак урынын тапшыру
буенча йҿклҽмҽлҽрне тиешенчҽ үтҽве ҿчен банк поручительлеге килешүе яки
күпфатирлы йортны һҽм (яки) күчемсез мҿлкҽтнең бүтҽн объектларын ҿлешлҽп тҿзү ҿчен
акча җҽлеп итүче затның (тҿзүче) гражданлык җаваплылыгын иминлҽштерү шартнамҽсе
беркетелергҽ тиеш.
Запрос буенча Отсканированные документлар оригиналларын бирергҽ кушам.
Ҽлеге гаризада китерелгҽн мҽгълүматларга бҽйле барлык үзгҽрешлҽр турында
хҽбҽр итҽргҽ йҿклим.
(вҽкалҽтле орган исеме)

(вазифа)
“

”

(имза)
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.

(фамилиясе, исеме,
атасының исеме)
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2 нче кушымта
Россия Федерациясе Тҿзелеш
һҽм торак-коммуналь хуҗалык
министрлыгының 2015 елның 19 февралендҽге
117/пр номерлы боерыгына 1 нче кушымта
ТҾЗЕЛЕШКҼ РҾХСҼТ ФОРМАСЫ
Кем _________________________________
(тҿзүче исеме
______________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме - гражданнар ҿчен,
______________________________________
оешманың тулы исеме ______________________________________
юридик затлар), аның Почта индексы
______________________________________
электрон почта адресы (электрон почта адресы) <1>
дҽүлҽт милкендҽге яисҽ муниципаль милектҽге җирлҽрдҽн, җир
кишҽрлегеннҽн яисҽ җир кишҽрлеге ҿлешеннҽн файдалануга
тҿзелеш ҿчен
Кҿне ________________ <2> N ________________ <3>
___________________________________________________________________________
(федераль башкарма органның вҽкалҽтле исеме
Россия Федерациясе субъектының башкарма хакимияте органы яисҽ органы,
___________________________________________________________________________
рҿхсҽт бирүне гамҽлгҽ ашыручы җирле үзидарҽ органы яисҽ
тҿзелеш. Росатом " атом энергиясе буенча дҽүлҽт корпорациясе")
Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 51 статьясы нигезендҽ
Россия Федерациясе Хҿкүмҽте:
1.

Тҿзелеш, капиталь тҿзелеш объектын <4>

Реконструкция, капиталь тҿзелеш объектын <4>

Мҽдҽни мирас объектын саклау буенча эшлҽр, мондый объектның
конструктив һҽм башка ышанычлылык характеристикаларына һҽм
куркынычсызлыгына кагылышлы <4>
Линияле объект (линияле объект составына керүче капиталь тҿзелеш
объекты) тҿзү <4>
Линияле объектны (линияле объект составына керүче капиталь тҿзелеш
объектын) реконструкциялҽү <4>
2.

Проект документларына туры китереп,
капиталь тҿзелеш объектының (этап)

202
атамасы <5>
Проект документларына уңай экспертиза
бҽялҽмҽсен биргҽн оешма исеме һҽм
Россия
Федерациясе
законнарында
каралган очракларда, дҽүлҽт экологик
экспертизасының уңай бҽялҽмҽсен раслау
турында боерык реквизитлары
Теркҽлү
номеры
һҽм
проект
документларына
уңай
экспертиза
бҽялҽмҽсен бирү кҿне һҽм Россия
Федерациясе
законнарында
каралган
очракларда,
дҽүлҽт
экологик
экспертизасының уңай бҽялҽмҽсен раслау
турында боерык реквизитлары
3.

Капиталь тҿзелеш объектының урнашкан
яки урнашкан җир кишҽрлегенең (җир
кишҽрлеклҽренең) кадастр номеры <7>
Кадастр
кварталының
(кадастр
кварталларының)
номеры,
аның
чиклҽрендҽ капиталь тҿзелеш объектының
урнашуы яки урнашуы планлаштырылган
<7>
Реконструкциялҽнҽ
торган
капиталь
тҿзелеш объектының кадастр номеры <8>

3.1 Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы
.
турында белешмҽлҽр <9>
3.2 Территорияне планлаштыру проекты һҽм
.
межалау проекты турында белешмҽлҽр
<10>
3.3 Татарстан
Республикасы
Министрлар
.
Кабинетының "Мҽдҽни мирас объектын
тҿзү, үзгҽртеп кору, саклау эшлҽрен
башкару планлаштырыла торган капиталь
тҿзелеш объектының проект документлары
турында белешмҽлҽр (аларда объектның
конструктив һҽм башка ышанычлылык
характеристикалары һҽм куркынычсызлык
характеристикасы кагыла)" 11>
4.

Мҽдҽни мирас объектын саклау буенча эшлҽр башкарганда мондый
объектның конструктив һҽм башка ышанычлылык характеристикалары
кагылса, капиталь тҿзелеш объектын, мҽдҽни мирас объектын тҿзү,
реконструкциялҽү ҿчен кыска проект характеристикалары: <12>
Милек комплексы составына керүче капиталь тҿзелеш объектының исеме,
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Проект документларына ярашлы рҽвештҽ, <13>
Гомуми мҽйданы
(кв. м):

Участок мҽйданы (кв. м):

Күлҽме (куб. м):

шул исҽптҽн
җир асты ҿлеше (куб.):

Катлар саны
(шт.):

Биеклеге (м):

Җир асты
катлары саны
(шт.):

Сыйдырышлыгы (кеше):

Тҿзелеш
мҽйданы (кв. м):
Татарстан
Республикасы
Президенты р. н.
Миңнеханов
катнаша.:
5.

Объектның адресы (урыны) <15.:

6.

Сызыклы объектның кыскача проект характеристикалары <16>:

Категория (класс):
Озынлыгы:

Егҽрлек (үткҽрү сҽлҽте, йҿк ҽйлҽнеше,
хҽрҽкҽт интенсивлыгы):

Тибы (КЛ, ВЛ, КВЛ), электр тапшыру
линиялҽренең кҿчҽнеш дҽрҽҗҽсе
Куркынычсызлыкка
йогынты
ясаучы
конструктив элементлар Исемлеге:

Татарстан Республикасы Президенты р. н.
Миңнеханов катнаша.:

204
Ҽлеге рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу срогы-кадҽр "__" ___________________ 20__ Казан
шҽһҽре ярашлылык _______________________________________________________
<18>
____________________________________
_________ _____________________
(вҽкалҽтле зат вазыйфасы (имза) (имзаны киңҽйтү)
бирүне башкаручы орган
тҿзелешкҽ рҿхсҽт)
"__" _____________ 20__ шҽһҽр
Мҿһер урыны
Ҽлеге рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булуы
озайтылды "__" ____________ 20__ Татарстан Республикасы Президенты р. н.
Миңнеханов катнаша.
____________________________________
_________ _____________________
(вҽкалҽтле зат вазыйфасы (имза) (имзаны киңҽйтү)
бирүне башкаручы орган
тҿзелешкҽ рҿхсҽт)
"__" _____________ 20__ шҽһҽр
Мҿһер урыны
------------------------------<1> күрсҽтелҽ:
- гражданның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса), тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү
ҿчен нигез булып физик зат гаризасы тора;
- оешманың тулы исеме, Россия Федерациясе Граждан кодексының 54 статьясы
нигезендҽ, ҽгҽр тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү ҿчен юридик зат гаризасы нигез булып тора.
<2> тҿзелешкҽ рҿхсҽтнамҽ имзалау кҿне күрсҽтелҽ.
<3> А-Б-В-Г структурасына ия булган тҿзелеш ҿчен рҿхсҽт бирүче орган тарафыннан
бирелгҽн тҿзелешкҽ рҿхсҽт номеры күрсҽтелҽ:
А-территориясендҽ
капиталь
тҿзелеш
объектын
(ике
урынлы)
тҿзү
(реконструкциялҽү) планлаштырылган Россия Федерациясе субъектының номеры.
Объект Россия Федерациясенең ике һҽм аннан да күбрҽк субъектлары
территориясендҽ урнашкан очракта, "номер" күрсҽтелҽ.";
Б - муниципаль берҽмлеккҽ бирелгҽн теркҽү номеры, аның территориясендҽ
капиталь тҿзелеш объектын тҿзү (реконструкциялҽү) планлаштырыла. Объект ике һҽм
аннан да күбрҽк муниципаль берҽмлек территориясендҽ урнашкан очракта, " 000 "
номеры күрсҽтелҽ";
В - тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүне башкаручы орган тарафыннан бирелгҽн тҿзелешкҽ
рҿхсҽтнең тҽртип номеры;
Г-тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү елы (тулысынча).
Номерның состав ҿлешлҽре бер-берсеннҽн " - " билгесе белҽн аерылып тора.
Цифрлы индекслар Гарҽп цифрлары белҽн билгелҽнҽ.
Федераль башкарма хакимият органнары һҽм "Росатом" атом энергиясе буенча
дҽүлҽт корпорациясе ҿчен номер азагында мондый органның, "Росатом" атом энергиясе
буенча дҽүлҽт корпорациясенең алар тарафыннан мҿстҽкыйль билгелҽнҽ торган шартлы
билгелҽнеше күрсҽтелергҽ мҿмкин.
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<4> тҿзелеш (реконструкция) тҿрлҽренең берсе күрсҽтелҽ, аңа тҿзелешкҽ рҿхсҽт
бирелҽ.
<5> тҿзүче яисҽ заказчы тарафыннан расланган проект документлары нигезендҽ
капиталь тҿзелеш объектының исеме күрсҽтелҽ.
<6> Атом энергиясеннҽн файдалану ҿлкҽсендҽ объектлар тҿзүгҽ рҿхсҽтлҽр
бирелгҽн очракта, Атом энергиясеннҽн файдалану объектын тҿзү хокукын үз эченҽ алган
Атом энергиясеннҽн файдалану ҿлкҽсендҽ эшлҽр алып бару хокукына лицензиянең
мҽгълүматлары (номеры, кҿне) күрсҽтелҽ.
<7> линия объектын тҿзүгҽ (реконструкциялҽүгҽ) рҿхсҽт бирү мҽҗбүри түгел.
<8> мҽдҽни мирас объектын саклау буенча эшлҽр башкарылган очракта, мҽдҽни
мирас объектының дҽүлҽт кадастрында исҽпкҽ алынган кадастр номеры күрсҽтелҽ.
<9> җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын бирү кҿне, аның номеры һҽм җир
кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын биргҽн орган (Россия Федерациясе законнарында
каралган очраклардан тыш, линияле объектларга карата тутырылмый) күрсҽтелҽ.
<10> линия объектларына карата, Россия Федерациясе законнарында каралган
очраклардан тыш, тутырыла. Территорияне планлаштыру проектын һҽм территорияне
межалау проектын раслау турындагы карарның кҿне һҽм номеры (шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлеген тҽэмин итүнең мҽгълүмати системаларында булган белешмҽлҽр нигезендҽ)
һҽм мондый карарны кабул иткҽн зат (башкарма хакимиятнең вҽкалҽтле федераль
органы, яисҽ Россия Федерациясе субъекты дҽүлҽт хакимиятенең югары башкарма
органы, яисҽ җирле администрация башлыгы) күрсҽтелҽ.
<11> кем тарафыннан проект документациясе (документ реквизитлары, проект
оешмасы исеме) кайчан эшлҽнгҽнлеге күрсҽтелҽ.
<12> линияле объектларга карата бүлекнең барлык графларын да тутыру рҿхсҽт
ителҽ.
<13> капиталь тҿзелешнең һҽр объектына карата катлаулы объект (милек комплексы
составына керүче объект) тҿзүгҽ рҿхсҽт бирелгҽн очракта тутырыла.
<14> капиталь тҿзелеш объектының, шул исҽптҽн мҽдҽни мирас объектының дҽүлҽт
кадастр исҽбен гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле ҿстҽмҽ характеристикалар күрсҽтелҽ, ҽгҽр
мҽдҽни мирас объектын саклау буенча эшлҽр башкарганда мондый объектның
конструктив һҽм башка ышанычлылык характеристикалары һҽм куркынычсызлык
характеристикасы кагылса.
<15> капиталь тҿзелеш объектының адресы, ҽ дҽүлҽт адреслы реестры нигезендҽ
капиталь тҿзелеш объектының адресы күрсҽтелгҽн очракта, үзгҽртү турында документлар
реквизитлары күрсҽтелгҽн; Линияле объектлар ҿчен-урнашу урынының Россия
Федерациясе субъекты һҽм муниципаль берҽмлек исемнҽре рҽвешендҽге тасвирламасы
күрсҽтелҽ.
<16> проект документларына уңай экспертиза бҽялҽмҽсе нигезендҽ расланган
проект документларындагы күрсҽткечлҽрне исҽпкҽ алып, линияле объектка карата гына
тутырыла. Бүлекнең барлык графларын да тутыру рҿхсҽт ителҽ.
<17> капиталь тҿзелеш объектын, шул исҽптҽн мҽдҽни мирас объектын дҽүлҽт
кадастр исҽбен гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле ҿстҽмҽ характеристикалар күрсҽтелҽ, ҽгҽр
мҽдҽни мирас объектын саклау буенча эшлҽр башкарганда мондый объектның
конструктив һҽм башка ышанычлылык характеристикалары һҽм куркынычсызлык
характеристикасы кагылса.
<18> тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын билгелҽү ҿчен нигезлҽр күрсҽтелҽ:
- проект документлары (бүлек);
- норматив хокукый акт (номеры, кҿне, статья).
<19> тҿзелешкҽ элегрҽк бирелгҽн рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакыты озайтылган
очракта тутырыла. Тҿзелешкҽ рҿхсҽтне беренчел биргҽн очракта гына тутырылмый.
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3 нче номерлы кушымта

(Дҽүлҽт килешүен гамҽлгҽ ашыручы орган бланкы)

Хҽбҽр итү
_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн бҽйле
рҽвештҽ
(Физик зат ф. и. о., юридик затның исеме – мҿрҽҗҽгать итүче)
___________________.________________ гаризасы, 0
________________________________
____________________________________________________________________________
_
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽгелҽргҽ бҽйле рҽвештҽ
документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар кабул ителде:
1.
2.

Вазыйфаи зат (ФИО)
(килешүне гамҽлгҽ ашыручы органның
вазыйфаи заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручы элемтҽлҽре)
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4 нче номерлы кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Башкарма
комитет җитҽкчесе
:__________________________
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
______________________________________________________________________
(хезмҽтнең атамасы)
Язылган:_____________________________________________________________
____________________________________________
Дҿрес мҽгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽсе булып торган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Ҽлеге гаризага кертелгҽн, шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбҽндҽ кертелгҽн мҽгълүматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документ күчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар
гамҽлдҽ һҽм андагы мҽгълүматлар дҿрес.
______________
(кҿне)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның 28 июлендҽге
242 номерлы карарына 6 нчы кушымта
Объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге административ регламенты (алга таба
- Регламент) объектны эксплуатациягҽ кертүгҽ рҿхсҽт бирү буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтү стандартын һҽм тҽртибен (алга таба - муниципаль хезмҽт) билгели.
1.2. Хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-гариза бирүче).
1.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҽгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турындагы мҽгълүмат түбҽндҽгечҽ
урнаштырыла:
1) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽрендҽ
урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат стендларында.
2) муниципаль
районның
«Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://www.apastovo.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында (https:/
www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽүлҽт мҽгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
түбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Апас муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба - Башкарма
комитет):
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне күрсҽтү
тҽртибе һҽм сроклары турында Республика реестрындагы белешмҽлҽр нигезендҽ
мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүматтан
файдалану мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан нинди дҽ булса талҽплҽрне үтҽмичҽ, шул
исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча, гамҽлгҽ ашырыла, аны
мҿрҽҗҽгать итүченең техник чараларына урнаштыру программа тҽэминатының хокук
иясе белҽн лицензияле яисҽ башка килешү тҿзүне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итүчене
теркҽүне яисҽ авторизациялҽүне яисҽ аларга шҽхси мҽгълүматлар бирүне күздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, кергҽн
мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле
үзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш графигы, белешмҽ
телефоннары); муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары һҽм сроклары турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган гражданнар
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категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган
норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризаны
карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында, муниципаль хезмҽт күрсҽтү һҽм
теркҽү сроклары турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында; муниципаль
хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта урнаштыру урыны турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат бирү турында; затларның
гамҽллҽренҽ яисҽ гамҽл кылмауларына карата шикаять бирү тҽртибе турында
мҽгълүмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен җаваплы бүлекнең
вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне
җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып ҿч эш кҿне эчендҽ
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ бирелҽ.
Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирү мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽүлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат муниципаль
районның рҽсми сайтында һҽм башкарма комитет биналарындагы мҽгълүмат
стендларында мҿрҽҗҽгать итүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен урнаштырыла.
Мҽгълүмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла торган Татарстан
Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽге мҽгълүмат муниципаль хезмҽт турында 2.1, 2.3,
2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы белешмҽлҽр, Регламентның булу
урыны, белешмҽ телефоннары, башкарма комитетының эш вакыты турындагы,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ гаризаларны кабул итү графигы турындагы белешмҽлҽр
керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми бастырып
чыгару чыганакларын күрсҽтеп), муниципаль районның рҽсми сайтында «Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль районның
рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика
реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча күпфункцияле үзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл)
җирлегендҽ һҽм шҽһҽр округында тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү
буенча күпфункцияле үзҽкнең территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офис) "
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген
оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе
Хҿкүмҽте карары белҽн расланган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата - муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка кертелгҽн белешмҽлҽрнең (муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе),
белешмҽлҽр кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн
хата (тасвирлама, басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).
Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза астында (алга таба гариза) «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010 елның
27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 3 пункты (алга
таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) (1 нче кушымта) нигезендҽ бирелгҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽ аңлашыла.
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2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Объектны файдалануга кертүгҽ рҿхсҽт бирү.
2.2. Җирле үзидарҽнең муниципаль хезмҽтне турыдан-туры күрсҽтүче башкарма-боеру
органы исеме
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының башкарма комитеты.
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽр:
1) объектларны эксплуатациягҽ кертүгҽ рҿхсҽт (2 нче кушымта).
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар.
2.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итүчегҽ «Электрон имза
турында» 2011 елның 06 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 63ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ башкарма комитетының (яки башкарма
комитетның) вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы куелган
электрон документ рҽвешендҽ Республика порталының шҽхси кабинетына җибҽрелҽ.
2.3.3. Мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
КФҮдҽ электрон документның МФЦ мҿһере һҽм МФЦ хезмҽткҽре имзасы белҽн
расланган кҽгазь чыганакта бастырылган нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ
күрсҽтү нҽтиҗҽсен яисҽ электрон документның кҽгазь чыганактагы нҿсхҽсен
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга
хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү
кирҽклеген дҽ исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты, туктатып тору
мҿмкинлеге Россия Федерациясе законнары белҽн каралган очракта, муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору вакыты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган
документларны тапшыру (юллау) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы түбҽндҽгелҽр тҽшкил итҽ:
Гамҽлгҽ кертүгҽ рҿхсҽт бирү - гариза биргҽн кҿнне дҽ кертеп, биш эш кҿне.
Объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт дубликатын бирү - ҿч эш кҿне.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктату каралмаган.
2.4.3. Электрон документ рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
булган документның юнҽлеше муниципаль хезмҽт күрсҽтүне рҽсмилҽштерү һҽм теркҽү
кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри
булган хезмҽт күрсҽтүлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны тапшыру тҽртибе
2.5.1. Рҿхсҽт бирү ҿчен мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽгелҽрне тапшыра:
1) гариза:
- документ формасында кҽгазьдҽ;
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-региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ «электрон имза турында» 06.04.2011
ел, № 63-ФЗ Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон формада.;
2) җир кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документлар (чын яисҽ нотариаль
тҽртиптҽ таныкланган күчермҽлҽр), шул исҽптҽн сервитут билгелҽү турында килешү,
аңа хокук күчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн булса, гавами
сервитут билгелҽү турында карар;
3) тҿзелгҽн, реконструкциялҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектының урнашуын, җир
кишҽрлеге чиклҽрендҽ инженерлык-техник тҽэмин итү челтҽрлҽренең урнашуын һҽм
җир кишҽрлеген планлаштыру оешмасын чагылдыра торган һҽм тҿзелешне гамҽлгҽ
ашыручы зат (тҿзүне гамҽлгҽ ашыручы зат, тҿзелеш подряды шартнамҽсе нигезендҽ
реконструкциялҽүне гамҽлгҽ ашырган очракта тҿзүче яисҽ техник заказчы)
тарафыннан имзаланган схема,
линия объектын тҿзү,
реконструкциялҽү
очракларыннан тыш;
4) капиталь тҿзелеш объектын кабул итү акты (тҿзелеш подряды шартнамҽсе
нигезендҽ тҿзелеш, реконструкциялҽү башкарылган очракта).
5) тҿзелгҽн, реконструкциялҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектының техник
регламентлар талҽплҽренҽ туры килүен раслый торган һҽм тҿзелешне гамҽлгҽ
ашыручы зат тарафыннан имзаланган документ.
6) капиталь тҿзелеш объектының тҿзелгҽн, реконструкциялҽнгҽн проект
документациясе параметрларының һҽм тҿзелешне гамҽлгҽ ашыручы зат (тҿзелеш
подряды шартнамҽсе нигезендҽ тҿзелешне, реконструкциялҽүне, шулай ук тҿзелеш
контролен килешү нигезендҽ гамҽлгҽ ашыручы зат тарафыннан) имзаланган акт,
индивидуаль торак тҿзелеше объектларын тҿзүне, реконструкциялҽүне, капиталь
ремонтлауны гамҽлгҽ ашыручы зат тарафыннан.
7) тҿзелгҽн, реконструкциялҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектының техник
шартларга туры килүен раслый торган һҽм инженерлык-техник тҽэмин итү челтҽрлҽрен
эксплуатациялҽүче оешмалар вҽкиллҽре тарафыннан имзаланган документлар (алар
булган очракта).
8) куркыныч объект хуҗасының хҽвефле объекттагы авария нҽтиҗҽсендҽ зыян
китергҽн ҿчен куркыныч объектның хуҗасының гражданлык җаваплылыгын мҽҗбүри
иминлҽштерү шартнамҽсе тҿзелүен раслый торган документ, куркыныч объектта
һҽлакҽт нҽтиҗҽсендҽ зыян китергҽн ҿчен, граждан җаваплылыгын мҽҗбүри
иминлҽштерү турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ;
9) «Дҽүлҽт күчемсез милек кадастры турында» Федераль законның 41 статьясы
талҽплҽре нигезендҽ ҽзерлҽнгҽн техник план.
10) «Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары (тарихи һҽм
мҽдҽни ядкарьлҽре) турында» 2002 елның 25 июнендҽге 73-ФЗ номерлы Федераль
законда билгелҽнгҽн мҽдҽни мирас объектларын саклауның тиешле органы
тарафыннан расланган мҽдҽни мирас объектын саклап калу буенча башкарылган
эшлҽрне кабул итү акты, бу объектны реставрациялҽү, консервациялҽү, ремонтлау һҽм
заманча куллану ҿчен аның җайланмаларын үткҽргҽндҽ;
2.5.2. Рҿхсҽт дубликатын бирү ҿчен мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽгелҽрне тапшыра:
Гариза;
Гариза бирүченең шҽхесен яки вҽкалҽтлҽрен раслаучы документлар.
Документлар бер нҿсхҽдҽ бирелҽ.
2.5.3. Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан түбҽндҽге ысулларның берсен кулланып тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) МФЦ аша кҽгазь чыганакларда һҽм 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ
имзаланган (таныкланган) электрон документлар рҽвешендҽ. Регламент;
2) Республика порталы аша электрон формада.
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2.5.4. Гаризаны һҽм кирҽкле документларны Республика порталы аша
җибҽргҽндҽ физик затлар һҽм индивидуаль эшкуарлар гади электрон имза белҽн
гаризаны имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүчегҽ ЕСИАда теркҽлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алуны стандарт язылудан
түбҽнрҽк дҽрҽҗҽдҽ расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре, гариза һҽм кирҽкле документлар җибҽргҽндҽ, Республика порталы
ярдҽмендҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн гаризаны имзалыйлар.
Сорау биргҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүче Республика порталы ярдҽмендҽ
документларның электрон рҽвешлҽрен яисҽ мондый документларны тҿзүгҽ һҽм
имзалауга вҽкалҽтле затларның «Электрон имза турында» 2011 елның 06 апрелендҽге
63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ электрон имза белҽн имзаланган
документларны электрон рҽвештҽ тапшыра.
2.5.5. Гариза бирүчедҽн:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшырылган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документлар һҽм мҽгълүмат тапшыру яисҽ гамҽллҽр башкару;
2) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 ҿлешендҽ
күрсҽтелгҽн исемлеклҽргҽ кертелгҽн мондый хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ
күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрне һҽм мҽгълүматны алу искҽрмҽсеннҽн тыш, муниципаль
хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽүлҽт органнарына, җирле үзидарҽ органнарына,
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү белҽн бҽйле килешүлҽрне, шул исҽптҽн килештерүлҽрне
гамҽлгҽ ашыру;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта
баш тартканда йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканда, түбҽндҽге очраклардан тыш, документларның һҽм
мҽгълүматның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге күрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм
мҽгълүматны тапшыру:
а) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза башта бирелгҽннҽн соң
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ кагылышлы норматив хокукый актлар талҽплҽрен
үзгҽртү;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта
баш тартканнан соң йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүне күрсҽтүдҽ һҽм элегрҽк
тапшырылган документлар комплектына кертелмҽгҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартканнан соң муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризада хаталар булу;
в) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тартканнан соң йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканнан соң документларның гамҽлдҽ булу срогы узу яисҽ мҽгълүматны
үзгҽртү;
г) башкарма комитетының, МФЦ хезмҽткҽре вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта баш тартканда йҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда
яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартканда, бу хакта башкарма комитет
җитҽкчесе имзасы белҽн язма рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тартканда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай
ук китерелгҽн уңайсызлыклары ҿчен гафу үтенүлҽр китерҽ;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документларны һҽм
мҽгълүматны кҽгазь чыганакта бирү, мондый документларга тамга салу йҽ аларны алу
дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм федераль
законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
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2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары карамагында булган һҽм мҿрҽҗҽгать итүче күз алдына китерергҽ
хокуклы булган муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче аларны
мҿрҽҗҽгать итүчелҽр, шул исҽптҽн электрон рҽвештҽ, алу ысуллары, аларны тапшыру
тҽртибе; ҽлеге документлар белҽн эш итүче дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ органы йҽ
оешма
2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында килеп чыга:
2) күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ (күчемсез милек
объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык мҽгълүмат булган)
- Дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте (Росреестр);
2) тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу ҿчен тапшырылган җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше
планы яисҽ тҿзелеш, реконструкциялҽү объекты тҿзелгҽн очракта территорияне
планлаштыру проекты һҽм территорияне ызанлау проекты;
3) тҿзелешкҽ рҿхсҽт;
4) тҿзелгҽн, реконструкциялҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектының техник
регламентлар һҽм проект документациясе талҽплҽренҽ туры килүе турында дҽүлҽт
тҿзелеш күзҽтчелеге органы бҽялҽмҽсе (дҽүлҽт тҿзелеш күзҽтчелеген гамҽлгҽ ашыру
каралган очракта);
5) тҿзелгҽн, реконструкциялҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектының техник
шартларга туры килүен раслый торган һҽм инженерлык-техник тҽэмин итү челтҽрлҽрен
эксплуатациялҽүне гамҽлгҽ ашыручы оешмаларның (алар булган очракта) вҽкиллҽре
тарафыннан имзаланган документлар, ҽгҽр инженерлык-техник тҽэмин итү
челтҽрлҽрен эксплуатациялҽүне гамҽлгҽ ашыручы оешмалар гамҽлгҽ куючысы
муниципаль берҽмлек булса.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать итүче гариза биргҽндҽ, мондый документларны тҿзүгҽ һҽм
имзалауга вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн
таныкланган электрон документлар рҽвешендҽ Регламентның 2.6.1 пунктында
күрсҽтелгҽн документларны (белешмҽлҽрне) бирергҽ хокуклы.
2.6.3. Күрсҽтелгҽн дҽүлҽт хакимияте органнары, башкарма комитетының
структур бүлекчҽлҽре тарафыннан документлар һҽм белешмҽлҽр тапшырмау
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.6.4.
Күрсҽтелгҽн
органнарның
соралган
һҽм
кулланышта
булган
документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (үз вакытында тапшырмаган)
вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
административ, дисциплинар яисҽ башка җаваплылыкка тартылырга тиеш.
2.6.5. Гариза бирүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт
органнары яисҽ җирле үзидарҽ органнары карамагындагы оешмалар карамагындагы
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен гариза бирүче тарафыннан түлҽү кертүне раслый
торган белешмҽлҽрне талҽп итү тыела.
Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары карамагындагы оешмалар карамагында булган белешмҽлҽрне
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырмау мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.7. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.7.1. Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен түбҽндҽгелҽр нигез була:
12) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 2.5 пунктында
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күрсҽтелгҽн документларга һҽм талҽплҽргҽ туры килмҽве;
13) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда ҽйтеп бетергесез
тҿзҽтүлҽр, аларның эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди зарарланулар
бар;
14) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
15) үз кҿчен югалткан документларны тапшыру;
16) дҿрес булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, ҽйтеп бетергесез
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зарарланулар булган, аларның эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый
торган документларны тапшыру;
17) гариза (гарызнамҽ) мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн моңа вҽкалҽтле зат
булмаган зат тарафыннан бирелү;
18) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт алучы булмаган затның
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать итүе;
19) гаризаның электрон формасында мҽҗбүри кырларны дҿрес тутырмау;
20) гаризаның электрон формасында һҽм тапшырылган документларда
каршылыклы белешмҽлҽр булу;
21) гариза (гариза) һҽм башка документлар электрон рҽвештҽ гамҽлдҽге
законнарны бозып электрон имзадан файдаланып имзаланган;
22) электрон документлар аларны бирү форматларына куелган талҽплҽргҽ туры
килми һҽм (яисҽ) укымыйлар.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гаризаларны һҽм документларны
кабул итүдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итүчене кабул иткҽндҽ дҽ, шулай
ук башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) ведомствоара мҽгълүмати
аралашудан файдаланып алганнан соң да, гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн алып 7 эш
кҿненнҽн артмаган вакытта кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 5 нче
кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
башкарма комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында
карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының һҽм (яисҽ) КФҮдҽ шҽхси
кабинетына җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар Бердҽм
порталда бастырылган муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълүмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
гаризаларны һҽм башка документларны кабул итүдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору яки муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Хезмҽтне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.8.2. Гамҽлгҽ кертүгҽ рҿхсҽт бирүдҽн баш тарту ҿчен түбҽндҽгелҽр нигез була:
1) РФ 55 статьясындагы 3 һҽм 4 ҿлешлҽрендҽ күрсҽтелгҽн документлар булмау;
2) капиталь тҿзелеш объектын тҿзү, реконструкциялҽү ҿчен җир кишҽрлеге
шҽһҽр тҿзелеше планын тҿзүгҽ рҿхсҽт алу кҿнена билгелҽнгҽн талҽплҽр яисҽ линия
объектын тҿзү, реконструкциялҽү, капиталь ремонтлау проекты талҽплҽренҽ
территорияне планлаштыру проекты һҽм территорияне ызанлау проекты талҽплҽренҽ
туры килмҽү (линия объектын тҿзү, реконструкциялҽү ҿчен территорияне планлаштыру
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документларын ҽзерлҽү талҽп ителмҽгҽн очраклардан тыш), җир кишҽрлеге тҿзү талҽп
ителми торган линия объектын файдалануга кертү рҿхсҽте бирелгҽн очракта
территорияне планлаштыру проектында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килмҽү;
3) капиталь тҿзелеш объектының тҿзелешкҽ рҿхсҽт ителгҽн талҽплҽргҽ туры
килмҽве;
4) тҿзелгҽн, реконструкциялҽнгҽн капиталь тҿзелеш объекты параметрларының
проект документациясе белҽн туры килмҽве;
5) капиталь тҿзелеш объектының җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн
файдалануга һҽм (яисҽ) объектны эксплуатациягҽ кертүгҽ рҿхсҽт бирү кҿнена Россия
Федерациясенең җир һҽм башка законнары нигезендҽ билгелҽнгҽн чиклҽүлҽргҽ туры
килмҽве, моңа күрсҽтелгҽн чиклҽүлҽр ГрК статьясындагы 7 ҿлешенең 9 пунктында
каралган очракларда кабул ителгҽн территориядҽн файдалануның махсус шартлары
булган зонаны билгелҽү яисҽ үзгҽртү турындагы карар белҽн каралган һҽм
урнаштыруга бҽйле рҽвештҽ торгызыла яисҽ территориядҽн файдалануның махсус
шартлары булган зона үзгҽртелгҽн тҿзелеш объектын эксплуатациягҽ кертмҽгҽн
очраклар керми.
6) тҿзелеш алып баруга рҿхсҽт алынган кҿннҽн алып ун кҿн эчендҽ тҿзүче
тарафыннан мҽйдан турында, планлаштырыла торган капиталь тҿзелеш объектының
биеклеге һҽм катлавы турында, инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽре турында
белешмҽлҽр алган кҿннҽн алып ун кҿн эчендҽ, инженерлык эзлҽнүлҽре нҽтиҗҽлҽре
күчермҽлҽренең бер нҿсхҽсе һҽм проект документациясе бүлекчҽлҽренең
күчермҽлҽренең бер нҿсхҽсе буенча тҿзелешкҽ рҿхсҽт биргҽн җирле үзидарҽ органына
тапшырылмаган.
2.8.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл
булып тора.
2.8.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турындагы карар, баш тартуның
сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 5 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ
рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарма комитетның (башкарма комитетның)
вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Республика порталының һҽм (яисҽ) МФЦда
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар кабул ителгҽн кҿндҽ
җибҽрелҽ.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза Бердҽм порталда бастырылган
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүмат нигезендҽ
бирелгҽн очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка
тҿрле түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган документ (документлар) турында мҽгълүматлар
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр күрсҽтү
ҿчен түлҽү күлҽмен исҽплҽү методикасы турындагы мҽгълүматны да кертеп, мондый
түлҽүне алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
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2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешма
тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽт күрсҽтү турында гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтү вакыты - 15 минуттан
артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнаша торган оешма тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽттҽн файдалану турындагы
гаризасын, шул исҽптҽн электрон формада, теркҽү вакыты һҽм тҽртибе
2.13.1. МФЦга гариза биргҽн кҿнне шҽхси мҿрҽҗҽгатьтҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
гариза бирелгҽн кҿнне МФЦның теркҽү номеры һҽм гаризаның җибҽрелүен раслаучы
АИСтан расписка бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать итүче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта аша
ала, гаризаның теркҽү номеры һҽм гариза бирү кҿне күрсҽтелгҽн гаризаның
җибҽрелүен раслый.
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган бүлмҽлҽргҽ, кҿтү залына, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнҽклҽре һҽм
һҽр муниципаль хезмҽтне күрсҽтү ҿчен 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 ҿчен керү
мҿмкинлеген тҽэмин итүгҽ карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгынга каршы система һҽм янгын сүндерү
системасы белҽн җиһазланган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрне кабул итү урыннары документларны рҽсмилҽштерү ҿчен
кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага уңайлы керү-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедиа
мҽгълүматы мҿрҽҗҽгать итүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына каршылыксыз керү максатларында
түбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) күрү һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итү функциясенең нык бозылуы булган
инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм күрсҽтү;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерү мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт күрсҽтүлҽргҽ тоткарлыксыз керүен тҽэмин итү ҿчен
кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълүмат йҿртүчелҽрне аларның тормыш эшчҽнлеген
чиклҽүне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
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4) инвалидлар ҿчен кирҽкле тавыш һҽм күрү мҽгълүматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълүматны Брайль рельефлы-нокталы
шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽ кертү;
6) үткҽргеч этне, аны махсус укытуны раслаучы һҽм Россия Федерациясе Хезмҽт
һҽм социаль яклау министрлыгының "Эт-үткҽргечне махсус укытуны раслый торган
документ формасын һҽм аны бирү тҽртибен раслау турында" 22.06.2015 № 386н
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм тҽртиптҽ бирелүче документ булганда
рҿхсҽт итү.
2.14.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү гамҽлгҽ ашырыла торган объектлардан һҽм
ҽлеге пунктның 1 - 4 бүлеклҽрендҽ күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ
кулланыла торган акчалардан инвалидларның файдалана алуын тҽэмин итү ҿлешендҽ
талҽплҽр 2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация
узган объектларга һҽм чараларга карата кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең үтемлелеген һҽм сыйфатын күрсҽткечлҽре,
шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
барышы турында, шул исҽптҽн мҽгълүмати-коммуникация технологиялҽрен кулланып,
мҽгълүмат алу мҿмкинлеге йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ
(шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ) муниципаль хезмҽт алу мҿмкинлеге, җирле үзидарҽ
органының башкарма күрсҽтмҽ органы телҽсҽ кайсы территориаль бүлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау (экстерриториаль принцип) буенча, 210-ФЗ Федераль
законның 15 статьясында каралган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽрендҽ берничҽ дҽүлҽт һҽм (яисҽ) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гарызнамҽ ярдҽмендҽ мҽгълүмат алу мҿмкинлеге (шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ)
алу мҿмкинлеге
2.15.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең үтемлелек күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽр:
җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада документлар
кабул ителҽ торган бина урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул итҽ торган
бүлмҽлҽрнең җитҽрлек санда булуы;
мҽгълүмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм
сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга
комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдҽм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итү һҽм карау срокларын үтҽү;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын үтҽү;
3) башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн үзара хезмҽттҽшлеге саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең КФҮ хезмҽткҽрлҽре
белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза биргҽндҽ бер тапкыр
башкарыла;
4.2) муниципаль хезмҽтне МФЦда электрон документның кҽгазь формасында
күрсҽтү нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта бер тапкыр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн
бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
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Мҿрҽҗҽгать итүче күчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҮ шҽхси
кабинетында алынырга мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҿрҽҗҽгать итүчене яшҽү урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽү (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ сайлау
буенча телҽсҽ кайсы МФЦда гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү комплекслы гарызнамҽ составында күрсҽтелҽ.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстрориаль принцип буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт экстриториаль
принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада муниципаль хезмҽт күрсҽтү
үзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ күрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итүче
түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълүмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле башка документларны, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
Республика порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм мҽгълүматны
бирү;
в) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында электрон формада бирелгҽн гаризаларны
үтҽү барышы турында мҽгълүматлар алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын
бҽялҽүне гамҽлгҽ ашырырга;
д) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен электрон документ формасында
алырга;
е) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне
күрсҽтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары, дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне күрсҽтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү
процессын тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы порталы, дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽ башкарылган карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл
кылмауга) шикаять бирү һҽм гамҽл кылмау.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрне кабул итүгҽ язылу (алга таба - язма) Республика
порталы, МФЦ контакт-үзҽге телефоны аша башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул итү ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка күпфункцияле
кабул итү графигының үзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн кҿнега язылу бу кҿне башланганчы бер тҽүлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ соратып алына торган мҽгълүматларны күрсҽтергҽ кирҽк, шул исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн кҿне һҽм кабул итү вакыты.
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Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры килмҽгҽн
очракта, мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган документларга алдан
язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ талонны раслау мҿмкинлеге
тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче электрон почта адресын хҽбҽр итсҽ, күрсҽтелгҽн
адреска, кабул итү кҿнен, вакытын һҽм урынын күрсҽтеп, алдан язылуны раслау
турында мҽгълүмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итүче мҽҗбүри тҽртиптҽ хҽбҽр
ителҽ, алдан язылу кабул итүнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут үткҽннҽн соң
килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация һҽм
аутентификация үтүдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн башка гамҽллҽр кылуны, кабул итү
максатын күрсҽтүне, шулай ук кабул итү ҿчен вакытлыча интервалның озынлыгын
исҽплҽү ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирүне талҽп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм аларны үтҽү тҽртибенҽ
талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон рҽвештҽ башкару
үзенчҽлеклҽре, шулай ук күп функцияле үзҽклҽрдҽ административ процедураларны
башкару үзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү;
2) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һҽм карау;
3) ведомствоара гарызнамҽлҽр муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
5) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (җибҽрү).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү
3.2.1. Административ процедураны үтҽүне башлауның нигезе - мҿрҽҗҽгать
итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр),
түбҽндҽгелҽр тора:
- күпфункцияле үзҽккҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - КФҮ хезмҽткҽре;
- мҿрҽҗҽгать итүченең башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать итүендҽ инфраструктура үсеше бүлегенең баш белгече (алга таба - консультациялҽү ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн МФЦга, телефон һҽм электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары
турында Республика порталында консультация алырга хокуклы.
КФҮ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тапшырыла торган документациянең составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультация бирҽ.
Гариза бирүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүматны
күпфункцияле үзҽк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле рҽвештҽ алырга мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне башкарыла.
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелҽ торган документациянең составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итүче телефон һҽм электрон почта аша башкарма комитетка
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары
турында район сайтында консультация алырга хокуклы.
Консультирование ҿчен җаваплы вазыйфаи зат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелҽ торган документациянең составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул итү
һҽм карау
3.3.1. МФЦ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен документлар кабул итү яисҽ
МФЦ ның читтҽн торып эш урыны.
3.3.1.1. Мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гарызнамҽ белҽн шҽхсҽн МФЦга мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм документларны
Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2. МФЦ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итүче:
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры
килүен тикшерҽ;
МФЦ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
кҽгазь чыганакта Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканировкалый;
МФЦ АИСтан гаризаны ача;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тикшерүгҽ һҽм имзалауга тапшыра;
имзалаганнан соң, МФЦ АИСта имзаланган гаризаны сканерлый;
МФЦның АИСта электрон формада тапшырылган документларны яки ялланган
документларның электрон образларын тҽкъдим итҽ, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның тҿп нҿсхҽлҽрен кире кайтара;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ документларны кабул итүдҽ расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿнне башкарыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: җибҽрергҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
3.3.1.3. МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчедҽн башкарма комитетка электрон
формада (электрон эшлҽр пакетлары составында) мҿрҽҗҽгать итүче МФЦ структур
бүлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ кабул ителгҽн документлар
пакетын җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ күрсҽтү
ҿчен документлар кабул итү.
3.3.2.1. Гаризаны Республика порталы аша электрон рҽвештҽ бирү ҿчен гариза
бирүче түбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизация үти;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
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муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри белешмҽлҽрне үз эченҽ
алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яисҽ электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык турында
тиешле тамга куя);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле тамганы билгели);
электрон гариза җибҽрҽ (электрон гариза формасында тиешле тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре һҽм 210-ФЗ номерлы
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яисҽ) кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзалана;
электрон гариза җибҽрү турында хҽбҽр ала.
3.3.2.2. Процедураларның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ башкарма комитетта җибҽрелгҽн электрон эш.
3.3.3. Документлар комплектын башкарма комитет тарафыннан карау
3.3.3.1. Административ процедураны үтҽүне башлауның нигезе булып
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка документлар килү тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - документлар кабул итү ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат):
Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документлар каралуга
кергҽннҽн соң:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендҽ номер һҽм "Документларны тикшерү"
статусы бирелҽ, бу Республика порталының шҽхси кабинетында чагыла;
электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан электрон
рҽвештҽ бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон рҽвешлҽрен ҿйрҽнҽ;
документларның комплектлылыгын, электрон үрнҽклҽренең укылышын тикшерҽ;
Бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итү юлы белҽн электрон имзаның чынбарлык
шартлары үтҽлешен тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын регламентта
тҿзи.
Ҽгҽр кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзаны тикшерү нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлык шартларының үтҽлмҽве ачыкланса, баш тарту турында карар проекты 63ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченҽ алырга тиеш, алар
аны кабул итү ҿчен нигез булып тора.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
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Карар проектны килештерү 3.5.3 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламент.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, 2.7.1
пунктында каралган. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы Регламент, вазыйфаи зат
гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризада
күрсҽтелгҽн ысул белҽн мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаның теркҽү номерын, гаризаны алу
кҿнен, гариза алу кҿнен, аңа тапшырылган документлар исемнҽре исемлеген,
муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу кҿнен хҽбҽр итҽ.
3.3.3.2. 3.3.3.1 пунктында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү. Регламент, техник
мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, автоматлаштырылган
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. 3.3.3.3 пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар. Регламент карауга
гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турындагы гариза яисҽ карар проекты.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү
3.4.1. Административ процедураны үтҽү ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
кабул ителгҽн документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи затның
(хезмҽткҽрнең) административ процедураны үтҽүгҽ вҽкалҽтле вазыйфаи затның
(хезмҽткҽрнең) документлар алуы тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып алга таба инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече - ведомствоара
гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тора.
Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
документларны һҽм белешмҽлҽрне Регламентның 2.6 пунктында каралган
белешмҽлҽрне бирү турында ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ (техник мҿмкинлек булмаганда - башка ысуллар белҽн) электрон рҽвештҽ
формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар карау ҿчен гариза кабул ителгҽн
кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына һҽм (яисҽ) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълүмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар, ҽгҽр ведомствоара мҿрҽҗҽгатькҽ
җавап ҽзерлҽүнең һҽм юллауның башка вакыты федераль законнар, Россия
Федерациясе Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул
ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн
булса, ведомствоара мҿрҽҗҽгать документ һҽм мҽгълүмат бирҽ торган органга яисҽ
оешмага килеп ирешкҽн кҿннҽн алып ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), яисҽ
ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш
тарту турында хҽбҽрнамҽ.

225
3.4.3. Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) ала йҽ документ һҽм (яисҽ)
мҽгълүмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ;
2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын регламентта
тҿзи.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерү 3.5.3 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла. Регламент.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар
комплекты (белешмҽлҽр).
3.4.4. Регламентның 3.4.1, 3.4.3 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны
үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын, шул исҽптҽн гаризаны
Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ теркҽгҽн мизгелдҽн файдаланып, автоматик
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны
үтҽүнең максималь срогы ҿч эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Административ процедураны үтҽүне башлап җибҽрүгҽ ведомствоара
гарызнамҽлҽр, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр)
комплекты юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан керү нигез булып тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат - инфраструктур
үсеш бүлегенең баш белгече, алга таба - муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен
ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат:
2.8 пунктында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽр ачыкланганда. Регламент муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен 2.8 пунктында каралган нигезлҽр
булмаган очракта. Регламентны, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны карау йомгаклары буенча, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен 2.3
пункты нигезендҽ ҽзерли. Регламент (алга таба - карар проекты);
Ҽзерлҽнгҽн проектны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше
системасы ярдҽмендҽ килештерүгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
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3.5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны, эксплуатациягҽ
кертүгҽ рҿхсҽт бирү турында яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту (алга таба
- проектлар) турында карар проектын килештерү һҽм имзалау муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы структур бүлекчҽ җитҽкчесе, башкарма комитет
җитҽкчесе урынбасары, башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Кисҽтүлҽр булган ҽзер проектлар муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен
җаваплы затка эшлҽп бетерүгҽ кайтарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар, файдалануга кертүгҽ рҿхсҽт бирү яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн
баш тарту турында карар.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.4. 3.5.2, 3.5.3 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү. Регламент,
техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган
мҽгълүмат
системасын
кулланып,
автоматлаштырылган режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. 3.5 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны үтҽүнең
максималь срогы. Регламент бер эш кҿнен тҽшкил итҽ.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (юллама)
3.6.1. Административ процедураны башкара башлауның нигезе - административ
процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - документлар бирү (җибҽрү)
ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
Документлар бирү (юнҽлеше) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
күрсҽтү
ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы документларын һҽм (яисҽ) шҽһҽр
тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итүнең мҽгълүмат системасын алып бару барышында
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽрне теркҽүне һҽм кертүне
тҽэмин итҽ;
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽтне электрон
хезмҽттҽшлек ярдҽмендҽ күрсҽтү һҽм муниципаль хезмҽтне МФЦда күрсҽтү нҽтиҗҽсен
алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны үтҽү техник мҿмкинлек булганда дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын
кулланып, автоматлаштырылган режимда гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълүмат системаларында муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽр урнаштыру, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ һҽм аны алу ысуллары турында хҽбҽр итү.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап МФЦга
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ электрон документның
кҽгазьдҽге нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итүче
талҽбе буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон
документның нҿсхҽсе аны тҿшерү кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче килгҽн кҿнне
күпфункцияле үзҽкнең хезмҽт регламентында билгелҽнгҽн вакытларда чират
тҽртибендҽ башкарыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап республика
порталы аша мҿрҽҗҽгать итүендҽ, мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабинетына автомат
рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган, башкарма комитетның
(башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имзасы куелган документның электрон образы җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмҽт күрсҽтүне раслый торган документ (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту) юлламасы (бирү).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү
3.7.1. Техник хата ачыкланган очракта, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта мҿрҽҗҽгать итүче Башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтү турында гариза (кушымта № 4);
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽүче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итүче (вҽкалҽтле вҽкил)
тарафыннан почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ Республика порталы
яки МФЦ аша тапшырыла.
3.7.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны тҿзҽтү
турында гариза кабул итҽ, кушымта итеп бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки
һҽм аларны документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазифаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽү кҿненнан бер
эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазыйфаи затка
карауга юнҽлтелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.7.3. Документларны эшкҽртүгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны карый
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертү
максатларында Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра
һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хатасы булган документның тҿп
нҿсхҽсен тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн үзе имза сала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта
аша (электрон почта аша) хат юллап, документның техник хатасы булган документның
тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хаталар ачыкланганнан
соң яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата барлыгы турында гариза
алганнан соң ике эш кҿне дҽвамында гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Җаваплы вазыйфаи затларның муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ талҽплҽрне билгели
торган Регламент һҽм башка норматив хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен үтҽвен һҽм
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үтҽвен агымдагы контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар
тарафыннан карарлар кабул итү
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерүне,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерүне, җирле үзидарҽ
органнарындагы вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата карарлар
ҽзерлҽүне үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
түбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү документлары проектларын тикшерү һҽм
килештерү;
2) эш алып баруны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тикшерү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерүлҽр үткҽрү.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълүматлар базасында булган
белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны үтҽүче
вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълүматы, тиешле документларны исҽпкҽ алу
журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар муниципаль
хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук хокук
бозуларны бетерү буенча ашыгыч чаралар күрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедураларда билгелҽнгҽн
гамҽллҽрнең эзлеклелеге үтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль хезмҽт күрсҽтү
эшен оештыруга җаваплы җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе урынбасары, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү эшен оештыручы бүлек башлыгы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарҽ органының структур бүлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерүлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе һҽм
рҽвешлҽре
Контроль тикшерүлҽр планлы (җирле үзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
эш
планнары
нигезендҽ
башкарыла)
һҽм
планнан
тыш
булырга
мҿмкин.
Тикшерүлҽр уздыру барышында муниципаль хезмҽт күрсҽтү
белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы тикшерүлҽр) яки гариза бирүченең
конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелҽ ала.
4.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затларының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында алар кабул итҽ торган (гамҽлгҽ яраксыз) карарлары һҽм
гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) ҿчен җаваплылыгы
Үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
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Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе белдерүлҽрне вакытында тикшермҽгҽн ҿчен
җаваплы.
Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Вазифаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында кабул ителҽ (башкарыла) торган карарлар һҽм кылына
(кылынмый) торган гамҽллҽр ҿчен законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм рҽвешлҽренҽ
талҽплҽрне характерлаучы нигезлҽмҽлҽр, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары ягыннан
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җирле үзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге, оешмаларның,
шулай ук аларның вазыйфаи затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең,
хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка
кадҽр (судтан тыш) тҽртип
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
орган җитҽкчесе, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
күпфункцияле үзҽк, оешмалар, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) судка кадҽр шикаять белдерү хокукына ия.
Гариза бирүче шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 15.1 статьясында күрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽү срогын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк
хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълүматны талҽп итү яисҽ гамҽлгҽ
ашыру;
4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мҿрҽҗҽгать итүчедҽн кабул итүдҽн баш
тарту;
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5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин;
6)
муниципаль
хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
мҿрҽҗҽгать
итүчедҽн
Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган түлҽү талҽп
ителгҽндҽ;
7) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның
вазыйфаи заты, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмалар
яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽренең муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда җибҽрелгҽн басма хаталарын һҽм хаталарын тҿзҽтүдҽн баш тартуы йҽ
мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына)
карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ
карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) туктатып тору нигезлҽре федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул
ителгҽн Россия Федерациясенең бүтҽн норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
күрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Күрсҽтелгҽн очракта
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле
үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин.
5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь чыганакта, электрон рҽвештҽ муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы) дҽүлҽт хакимиятенең тиешле органына, шулай ук
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
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карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр югарырак органга (ул
булган очракта) бирелҽ йҽ ул булмаган очракта турыдан-туры муниципаль хезмҽтне
күрсҽтүче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. Күп функцияле үзҽк хезмҽткҽре
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаятьлҽр шушы
күпфункцияле үзҽк җитҽкчесенҽ бирелҽ. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр күпфункцияле үзҽкне оештыручыга яисҽ
Татарстан Республикасының норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша,
күпфункцияле үзҽк аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
Республика порталыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмати системасыннан
файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ
кабул ителергҽ мҿмкин. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, күпфункцияле үзҽкнең, Бердҽм порталның яисҽ Республика порталының
рҽсми сайтыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмат системасы аша җибҽрелергҽ
мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽреннҽн, ҽлеге оешмаларның, Бердҽм порталның яисҽ
Республика порталының рҽсми сайтларыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин,
шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматлар булырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ торган муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи
затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм
(яисҽ) хезмҽткҽренең, оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), яшҽү урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүче юридик зат урнашкан урын турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ телефоны номеры
(номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ
тиешле почта адресы;
3) муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең
хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре
(гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре,
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең карары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы)
белҽн килешми торган дҽлиллҽр. Гариза бирүче тарафыннан аның дҽлиллҽрен раслый
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торган документлар (булган очракта) яисҽ аларның күчермҽлҽре тапшырылырга
мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең икенче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча
теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ
куючыга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларга яисҽ югарырак органга (ул булганда) кергҽн шикаять аны
теркҽгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга,
күпфункцияле үзҽккҽ, оешмаларга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
документларны кабул итеп алганда яисҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽткҽн очракта яисҽ билгелҽнгҽн срокларны бозган очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн
алып биш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽн
чыгару, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн
хаталарны һҽм ялгышларны тҿзҽтү, Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн
түлҽү алу каралмаган очракларда алынган акчаны гариза бирүчегҽ кире кайтару
рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерү кире кагыла.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм гариза бирүче телҽге буенча
электрон рҽвештҽ шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ биргҽн җавапта
канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, шикаять муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче орган, күпфункцияле үзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешма тарафыннан башкарыла торган
гамҽллҽр турында мҽгълүмат муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган хокук
бозуларны кичекмҽстҽн бетерү максатларында бирелҽ, шулай ук китерелгҽн
уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт алу
максатларында башкарырга кирҽк булган алга таба гамҽллҽр турында мҽгълүмат
күрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта
канҽгатьлҽндерелмҽгҽн дип танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре
турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе
турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
шикаятьлҽрне карап тикшерү буенча вҽкалҽтле вазифаи зат, хезмҽткҽр булган
материалларны, кичекмҽстҽн, прокуратура органнарына җибҽрҽ.

1 нче номерлы кушымта
.
(муниципаль берҽмлектҽге җирле үзидарҽ органы
исеме
муниципаль берҽмлек )
янында
________________________________________________
____________________ (алга таба-мҿрҽҗҽгать итүче).
(юридик затлар ҿчен-тулы исем, оештыру-хокукый
форма, дҽүлҽт теркҽве турында белешмҽлҽр; физик
затлар ҿчен-фамилия, исем, атасының исеме, паспорт
мҽгълүматлары)
Объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү турында
Гариза
Капиталь тҿзелеш объектын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирүегезне сорыйм.
_________________________________________________________________
(капиталь тҿзелеш объектының исеме
____________________________________________________________________________
__________________________ проект документлары нигезендҽ)
____________________________________________________________________________
__________________________
____________________________________________________________________________
__________________________
урнашкан ____________________________________________________________
(муниципаль берҽмлек, шҽһҽр, җирлек исеме,
____________________________________________________________________________
_
урамнар, номерлары, җир кишҽрлегенең кадастр номеры)
Гаризага түбҽндҽге күчермҽ документлар теркҽлҽ:
1) капиталь тҿзелеш объектына хокук билгели торган документлар (тҿп нҿсхҽлҽр яки
нотариаль тҽртиптҽ расланган күчермҽлҽр), ҽгҽр аңа хокук күчемсез милекнең Бердҽм
дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн булса;
2)тҿзелгҽн, үзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының урнашуын, җир участогы
чиклҽрендҽ инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽренең урнашуын һҽм җир участогының
планлаштырылган оештырылуын чагылдыручы Схема һҽм тҿзелешне гамҽлгҽ ашыручы
зат кул куйган.
3) капиталь тҿзелеш объектын кабул итү акты (килешү нигезендҽ тҿзелеш,
реконструкция эшлҽрен башкарган очракта).
4) тҿзелгҽн, үзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының техник регламентларның
талҽплҽренҽ һҽм тҿзелешне гамҽлгҽ ашыручы зат тарафыннан имзаланган Документ.
5) тҿзелгҽн, үзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының параметрларына туры
килүен раслый торган һҽм тҿзелешне башкаручы зат тарафыннан имзаланган Документ,
индивидуаль торак тҿзелеше объектларын тҿзү, реконструкциялҽү, капиталь ремонтлау
очракларыннан тыш.
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6) тҿзелгҽн, үзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының техник шартларга туры
килүен раслый торган һҽм инженер-техник тҽэмин итү челтҽрлҽрен эксплуатациялҽүне
гамҽлгҽ ашыручы оешма вҽкиллҽре тарафыннан имзаланган документлар (алар
булганда).
7) куркыныч объекттагы авария нҽтиҗҽсендҽ зыян күргҽн ҿчен куркыныч объект
хуҗасының гражданлык җаваплылыгын мҽҗбүри иминлҽштерү шартнамҽсе тҿзүне
раслый торган Документ;
8) күчемсез милек объектының техник планы.
Запрос буенча Отсканированные документлар оригиналларын бирергҽ кушам.

(кҿне)

(имза)

(ФИО)

2 нче кушымта
Россия Федерациясе Тҿзелеш
һҽм торак-коммуналь хуҗалык
министрлыгының 2015 елның 19 февралендҽге
117/пр номерлы боерыгына 2 нче кушымта
ОБЪЕКТНЫ ФАЙДАЛАНУГА ТАПШЫРУГА РҾХСҼТ ФОРМАСЫ
Кем _________________________________
(тҿзүче исеме
______________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме - гражданнар ҿчен,
______________________________________
оешманың тулы исеме ______________________________________
юридик затлар), аның Почта индексы
__________________________________ <1>
һҽм адрес, электрон почта адресы)
дҽүлҽт милкендҽге яисҽ муниципаль милектҽге җирлҽрдҽн, җир
кишҽрлегеннҽн яисҽ җир кишҽрлеге ҿлешеннҽн файдалануга
объектны файдалануга тапшыру
Кҿне _______________ <2> N ___________ <3>
I. ________________________________________________________________________
(федераль башкарма хакимият органының вҽкалҽтле исеме,
___________________________________________________________________________
яисҽ Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы яисҽ орган
___________________________________________________________________________
объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирүче җирле үзидарҽ органнары
"Росатом" атом энергиясе буенча дҽүлҽт корпорациясе файдалануга тапшырылды")
Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 55 статьясы нигезендҽ
Россия Федерациясе тҿзелгҽн, үзгҽртеп корылган объектларны файдалануга тапшыру
рҿхсҽт итҽ
капиталь тҿзелеш объектлары; линияле объект; капиталь тҿзелеш объекты
линияле объект составына керүче тҿзелеш эшлҽре тҽмамланган;
мҽдҽни мирас объектларын саклау буенча
объектның конструктив һҽм башка ышанычлылык характеристикалары
,
___________________________________________________________________________
(объектның (этапның) атамасы)
___________________________________________________________________________
капиталь тҿзелеш
_______________________________________________________________________
проект документлары нигезендҽ объектның кадастр номеры)
адрес буенча урнашкан:
___________________________________________________________________________
(капиталь тҿзелеш объектының адресы нигезендҽ
_______________________________________________________________________
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реквизитлар күрсҽтелгҽн дҽүлҽт адреслы реестры белҽн
адресны үзгҽртү турында документлар)
җир кишҽрлегендҽ (җир кишҽрлеклҽрендҽ) кадастр номеры <7>: ______
__________________________________________________________________________.
тҿзелеш адресы :<url>: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Капиталь тҿзелеш объектына карата рҿхсҽт бирелде.
тҿзелеш, N _____, бирү кҿне__________, рҿхсҽт биргҽн орган
тҿзелешкҽ ________. <9>
II. Капиталь тҿзелеш объекты турында белешмҽлҽр <10>
Күрсҽткечнең атамасы

Үлчҽү
берҽмлег
е

Проект
буенча

Ел
башыннан
фактта
кулланылга
н акча
(башкаручы
исҽбеннҽн
күчерелгҽн)
, мең сум

1. Файдалануга тапшырыла торган объектның гомуми күрсҽткечлҽре
Тҿзелеш күлҽме-барлыгы

куб. м

шул исҽптҽн җир ҿсте ҿлешендҽ

куб. м

Гомуми мҽйдан

кв. м

Торак булмаган биналарның мҽйданы

кв. м

Встроенная-тҿзелгҽн биналарның мҽйданы

кв. м

Бина, корылмалар саны <11.

берҽмлек

2. Җитештерү булмаган объектлар
2.1. Торак булмаган объектлар (сҽламҽтлек саклау, мҽгариф, мҽдҽният, ял, спорт
объектлары һ. б.)
Урыннар саны
Бүлмҽлҽр саны
Сыйдырыш
Катлар саны
шул исҽптҽн җир асты
Инженерлык-техник тҽэмин итү челтҽрлҽре
һҽм системалары
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Лифтлар

берҽмлек

Эскалаторлар

берҽмлек

Инвалид күтҽрткечлҽр

берҽмлек

Инвалид күтҽрткечлҽр

берҽмлек

Фундамент материаллары
Дивар материаллары
Ябу материаллары
Түбҽ материаллары
Башка күрсҽткечлҽр
2.2. Торак фонды объектлары
Торак биналарның гомуми мҽйданы
(балконнар, лоджий, веранд һҽм
терраслардан тыш)

кв. м

Торак булмаган биналарның гомуми
мҽйданы, шул исҽптҽн күпфатирлы йортта
гомуми милек мҽйданы

кв. м

Катлар саны

берҽмлек

шул исҽптҽн җир асты
Секциялҽр саны

бүлек

Фатирлар саны/гомуми мҽйданы, барлыгы
шул исҽптҽн:

шт. / кв. м

1-бүлмҽ

шт. / кв. м

2-бүлмҽ

шт. / кв. м

3-Бүлмҽ

шт. / кв. м

4-бүлмҽ

шт. / кв. м

артык 4-бүлмҽ

шт. / кв. м

Торак биналарның гомуми мҽйданы
(балконнар, лоджий, веранд һҽм террасны
исҽпкҽ алып)

кв. м

Инженерлык-техник тҽэмин итү челтҽрлҽре
һҽм системалары
Лифтлар

берҽмлек

Эскалаторлар

берҽмлек
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Инвалид күтҽрткечлҽр

берҽмлек

Фундамент материаллары
Дивар материаллары
Ябу материаллары
Түбҽ материаллары
Башка күрсҽткечлҽр
3. Җитештерү объектлары
Проект документлары нигезендҽ капиталь тҿзелеш объектының исеме:
Объектның тибы
Егҽрлеге
Җитештерүчҽнлек
Инженерлык-техник тҽэмин итү челтҽрлҽре
һҽм системалары
Лифтлар

берҽмлек

Эскалаторлар

берҽмлек

Инвалид күтҽрткечлҽр

берҽмлек

Фундамент материаллары
Дивар материаллары
Ябу материаллары
Түбҽ материаллары
Башка күрсҽткечлҽр
4. Линия объектлары
Категория (класс)
Озынлыгы
Егҽрлек (үткҽрү сҽлҽте, йҿк ҽйлҽнеше,
хҽрҽкҽт интенсивлыгы)
Үткҽргечлҽрнең диаметрлары һҽм саны,
торбалар материалларының
характеристикалары
Тибы (КЛ, ВЛ, КВЛ), электр тапшыру
линиялҽренең кҿчҽнеш дҽрҽҗҽсе
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Куркынычсызлыкка йогынты ясаучы
конструктив элементлар Исемлеге
Башка күрсҽткечлҽр
5. Энергетика нҽтиҗҽлелеге талҽплҽренҽ һҽм кулланыла торган энергетика
ресурсларын исҽпкҽ алу җайланмалары белҽн тҽэмин ителеш талҽплҽренҽ туры
килү <13>
Бинаның энергия нҽтиҗҽлелеге классы
1 кв. м мҽйданда җылылык энергиясенең
чагыштырма чыгымы

кВт * ч/м2

Тышкы киртҽ конструкциялҽрен җылыту
материаллары
Ут проемларын тутыру
Объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт, чыннан да, юк
техник план ________________________________________________________
_____________________________________________________________________ <14>.
____________________________________ ___________ ________________________
вҽкалҽтле вҽкил вазыйфасы (имза) (имзаны киңҽйтү)
башкаручы орган хезмҽткҽре
тапшыру ҿчен рҿхсҽт бирү
объектны файдалануга тапшыру)
"__" _______________ 20__ шҽһҽр
Мҿһер урыны
------------------------------<1> күрсҽтелҽ:
- гражданинның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса), объектны файдалануга
тапшыруга рҿхсҽт бирү ҿчен нигез булып физик затның гаризасы тора;
оешманың тулы исеме, Россия Федерациясе Граждан кодексының 54 статьясы
нигезендҽ, ҽгҽр объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирү ҿчен юридик зат гаризасы
нигез булып тора.
<2> объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽтнамҽ имзалау кҿне күрсҽтелҽ.
<3> А-Б-В-Г структурасына ия булган объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт
бирүне гамҽлгҽ ашыручы орган тарафыннан бирелгҽн объектны файдалануга тапшыруга
рҿхсҽт номеры күрсҽтелҽ, анда А-Б-В-Г структурасы бар:
А-территориясендҽ
капиталь
тҿзелеш
объектын
(ике
урынлы)
тҿзү
(реконструкциялҽү) планлаштырылган Россия Федерациясе субъектының номеры.
Объект Россия Федерациясенең ике һҽм аннан да күбрҽк субъектлары
территориясендҽ урнашкан очракта, "номер" күрсҽтелҽ.";
Б - муниципаль берҽмлеккҽ бирелгҽн теркҽү номеры, аның территориясендҽ
капиталь тҿзелеш объектын тҿзү (реконструкциялҽү) планлаштырыла. Объект ике һҽм
аннан да күбрҽк муниципаль берҽмлек территориясендҽ урнашкан очракта, " 000 "
номеры күрсҽтелҽ";
В - тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирүне башкаручы орган тарафыннан бирелгҽн тҿзелешкҽ
рҿхсҽтнең тҽртип номеры;
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Г-тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү елы (тулысынча).
Номерның состав ҿлешлҽре бер-берсеннҽн " - " билгесе белҽн аерылып тора.
Цифрлы индекслар Гарҽп цифрлары белҽн билгелҽнҽ.
Федераль башкарма хакимият органнары һҽм "Росатом" атом энергиясе буенча
дҽүлҽт корпорациясе ҿчен номер азагында мондый органның, "Росатом" атом энергиясе
буенча дҽүлҽт корпорациясенең алар тарафыннан мҿстҽкыйль билгелҽнҽ торган шартлы
билгелҽнеше күрсҽтелергҽ мҿмкин.
<4> объектны файдалануга тапшыру ҿчен рҿхсҽт рҽсмилҽштерелҽ торган
объектларның берсе булып кала, калган объектлар тҿзелеп килҽ.
<5> Атом энергиясеннҽн файдалану объектларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт
бирелгҽн очракта, Атом энергиясеннҽн файдалану объектын файдалану хокукын үз эченҽ
алган Атом энергиясеннҽн файдалану ҿлкҽсендҽ эшлҽр алып бару хокукына лицензия
мҽгълүматлары (кҿне, номеры) күрсҽтелҽ.
Тҿзелеш этабын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт элегрҽк капиталь тҿзелеш
объектын тҿзү этабын тҿзүгҽ рҿхсҽт бирелгҽн булса бирелҽ.
Кадастр номеры реконструкциялҽнҽ торган объектның дҽүлҽт кадастрында исҽпкҽ
алынган күчемсез милеккҽ карата күрсҽтелҽ.
<6> капиталь тҿзелеш объектының адресы, ҽ булган очракта - дҽүлҽт адреслы
реестрына туры китереп, дҽүлҽт адреслы реестрына нигезлҽнеп, бирү турында
документлар реквизитларын күрсҽтеп, Линияле объектлар ҿчен-Россия Федерациясе
субъекты һҽм муниципаль берҽмлек исемнҽреннҽн торган адрес күрсҽтелҽ.
<7> бина, корылма урнашкан җир кишҽрлегенең (җир кишҽрлеклҽренең) кадастр
номеры күрсҽтелҽ.
<8> бары тик "адресларны бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару Кагыйдҽлҽрен раслау
турында" 19.11.2014 ел, № 1221 Россия Федерациясе Хҿкүмҽте карары үз кҿченҽ
кергҽнче тҿзелгҽн капиталь тҿзелеш объектларына карата гына күрсҽтелҽ (Россия
Федерациясе законнары җыелышы, 2014, № 48, 6861 ст.).
<9> шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итүнең мҽгълүмати системаларында булган
белешмҽлҽр нигезендҽ тҿзелешкҽ рҿхсҽт реквизитлары (кҿне, номеры) күрсҽтелҽ.
<10> капиталь тҿзелеш объекты турында мҽгълүмат (линияле объектларга карата
бүлекнең барлык графларын да тутыру рҿхсҽт ителҽ).
"Күрсҽткеч исеме" болгасында капиталь тҿзелеш объектының күрсҽткечлҽре
күрсҽтелҽ;
"үлчҽү берҽмлеге" баганасында үлчҽү берҽмлеклҽре күрсҽтелҽ;
"проект буенча" столбцы " нда тиешле проект документларына туры килҽ торган
билгеле бер үлчҽү берҽмлеклҽрендҽ күрсҽткеч күрсҽтелҽ;
"фактта" столбцасында билгеле бер үлчҽү берҽмлеклҽрендҽ, тиешле проект
документациялҽрендҽ факттагы күрсҽткеч күрсҽтелҽ.
<11> файдалануга тапшырыла торган биналарның, корылмаларның саны "объектны
техник планнан башка файдалануга тапшыруга рҿхсҽт" юлында китерелгҽн техник
планнар санына туры килергҽ тиеш.
<12> мҽдҽни мирас объектының, мҽдҽни мирас объектының ҿстҽмҽ
характеристикалары, ҽгҽр мҽдҽни мирас объектын саклау буенча эшлҽр башкарганда,
дҽүлҽт кадастр исҽбен гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽк булган мондый объектның конструктив
һҽм ышанычлылыгының башка характеристикалары кагылса, күрсҽтелҽ.
<13> линияле объектларга карата бүлекнең барлык графларын да тутыру рҿхсҽт
ителҽ.
Татарстан Республикасы Президенты Р. Н. Миңнеханов катнаша.:
техник план ҽзерлҽү кҿне;
кадастр инженерының фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса), аны ҽзерлҽгҽн
кадастр инженеры;
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кадастр инженерының квалификация аттестатын бирү номеры, Россия Федерациясе
субъектларының башкарма хакимияте органы, кадастр инженеры турындагы
мҽгълүматларны кадастр инженерларының дҽүлҽт реестрына кертү кҿне.
Берничҽ бинаны, корылманы файдалануга тапшыру турында Карар кабул ителгҽн
очракта, тҿзелгҽн биналарның, корылмаларның барлык техник планнары турында
мҽгълүматлар китерелҽ.
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3 нче номерлы кушымта

(Дҽүлҽт килешүен гамҽлгҽ ашыручы орган бланкы)

Хҽбҽр итү
_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн бҽйле
рҽвештҽ
(Физик зат ф. и. о., юридик затның исеме – мҿрҽҗҽгать итүче)
___________________.________________ гаризасы, 0
________________________________
__________________________________________________________________________
___
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽгелҽргҽ бҽйле рҽвештҽ
документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар кабул ителде:
1.
2.

Вазыйфаи зат (ФИО)
(килешүне гамҽлгҽ ашыручы
органның вазыйфаи заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручы элемтҽлҽре)
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4 нче номерлы кушымта
Татарстан Республикасы
муниципаль районы Башкарма
комитет җитҽкчесенҽ
______________
:__________________________
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
______________________________________________________________________
(хезмҽтнең атамасы)
Язылган:_____________________________________________________________
____________________________________________
Дҿрес мҽгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽсе булып торган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Ҽлеге гаризага кертелгҽн, шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбҽндҽ кертелгҽн мҽгълүматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документ күчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар
гамҽлдҽ һҽм андагы мҽгълүматлар дҿрес.
______________
(кҿне)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның 28 июлендҽге
242 номерлы карарына 7 нче кушымта
Күпфатирлы йортта урыннарны яңадан урнаштыруны һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыруны килештерү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү һҽм күпфатирлы йортта
урыннарны яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру турында актны кабул
итү комиссиясе тарафыннан рҽсмилҽштерү административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге административ регламенты (алга
таба - Регламент) күпфатирлы йортта бинаны үзгҽртеп коруны һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыруны килештерү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандартын һҽм
тҽртибен һҽм күпфатирлы йортта биналарны яңадан тҿзү һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыру турында актның кабул итү комиссиясен (алга таба - муниципаль хезмҽт)
рҽсмилҽштерү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: күпфатирлы йорттагы урыннар милекчелҽре
булган физик затлар һҽм юридик затлар (алга таба - мҿрҽҗҽгать итүче).
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҽнфҽгатьлҽрен мҿрҽҗҽгать итүче билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ вҽкалҽтле затлар һҽм физик затларның законлы вҽкиллҽре (алга таба мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) тҽкъдим итҽ ала.
1.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҽгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүмат түбҽндҽге
очракларда урнаштырыла:
1) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре
биналарында урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат
стендларында.
2) муниципаль
районның
«Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://www.apastovo.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында (https:/
www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽүлҽт мҽгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
түбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Апас муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба - Башкарма
комитет):
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
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1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне күрсҽтү
тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълүмат Республика реестрындагы белешмҽлҽр
нигезендҽ гариза бирүчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүматтан
файдалану мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан нинди дҽ булса талҽплҽрне үтҽмичҽ, шул
исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча, гамҽлгҽ ашырыла, аны
мҿрҽҗҽгать итүченең техник чараларына урнаштыру программа тҽэминатының хокук
иясе белҽн лицензияле яисҽ башка килешү тҿзүне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итүчене
теркҽүне яисҽ авторизациялҽүне яисҽ аларга шҽхси мҽгълүматлар бирүне күздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, кергҽн
мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле
үзҽге урнашкан урын турында, башкарма комитет (адресы, эш графигы, белешмҽ
телефоннары); муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары һҽм сроклары турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган гражданнар категориялҽре турында; муниципаль
хезмҽт күрсҽтүнең мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган норматив хокукый актлар
турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризаны карау ҿчен кирҽкле
документлар исемлеге турында, гаризаны кабул итү һҽм теркҽү сроклары турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү
мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта урнаштыру урыны турында; муниципаль хезмҽт
күрсҽтүлҽрнең гамҽллҽренҽ яисҽ гамҽл кылмауларына карата шикаять белдерү яисҽ
гамҽллҽр кылмау тҽртибе турында; башкарма комитетның вазыйфаи затларының
гамҽллҽрен яки гамҽл кылмау турында мҽгълүмат урнаштыру турында мҽгълүмат
бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен җаваплы бүлекнең
вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне
җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып ҿч эш кҿне эчендҽ
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ бирелҽ.
Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирү мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽүлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат муниципаль
районның рҽсми сайтында һҽм башкарма комитет биналарындагы мҽгълүмат
стендларында мҿрҽҗҽгать итүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен урнаштырыла.
Мҽгълүмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла торган Татарстан
Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽге мҽгълүмат муниципаль хезмҽт турында 2.1, 2.3,
2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы белешмҽлҽр, Регламентның булу
урыны, белешмҽ телефоннары, башкарма комитетының эш вакыты турындагы,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ гаризаларны кабул итү графигы турындагы белешмҽлҽр
керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне җайга сала торган норматив хокукый актлар
исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми бастырып
чыгару чыганакларын күрсҽтеп), муниципаль районның «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында, Республика реестрында
урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль районның
рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика
реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
вҽкалҽтле затлар дигҽндҽ, милекченең ышанычнамҽ яисҽ граждан-хокукый
шартнамҽ нигезендҽ вҽкиллҽре булган физик затлар, индивидуаль эшкуарлар, юридик
затлар аңлашыла;
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дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең ерактан
урнашкан эш урыны - Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 2012 елның 22 декабрендҽге
1376 номерлы карары белҽн расланган «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күп функцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ
муниципаль районның шҽһҽр (авыл) җирлегендҽ яисҽ Татарстан Республикасы шҽһҽр
округында тҿзелгҽн дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле
үзҽгенең территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офисы);
техник хата - муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка (муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр кергҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн хата
(описка, басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).;
күпфатирлы йортта бинаны үзгҽртеп кору күпфатирлы йорттагы бинаның техник
паспортына үзгҽрешлҽр кертүне талҽп итҽ торган инженерлык челтҽрлҽрен, санитартехник, электр яисҽ башка җиһазларны урнаштыру, алмаштыру яисҽ күчерү;
күпфатирлы йорттагы бинаны яңадан планлаштыру аның күпфатирлы йорттагы
урынның техник паспортына үзгҽреш кертүне талҽп итҽ торган конфигурациясен
үзгҽртүдҽн гыйбарҽт;
ЕСИА - Электрон рҽвештҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кулланыла торган мҽгълүмати системаларның мҽгълүмати-технологик хезмҽттҽшлеген
тҽэмин итүче инфраструктурада идентификация һҽм аутентификациянең бердҽм
системасы.
Мҽгълүмати аралашуда катнашучыларның (мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең һҽм
башкарма хакимият органнарының һҽм җирле үзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының)
дҽүлҽт
мҽгълүмат
системаларында
һҽм
башка
мҽгълүмат
системаларында булган мҽгълүматтан файдалануын тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт
мҽгълүмат системасы;
МФЦ - «Татарстан Республикасында дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге» дҽүлҽт бюджет учреждениесе;
МФЦ - Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽренең автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы.
Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне
оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2
статьясындагы 3 пункты (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ
бирелгҽн гарызнамҽ аңлашыла.
2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Күпфатирлы йортта биналарны яңадан урнаштыруны һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыруны килештерү һҽм күпфатирлы йортта биналарны яңадан урнаштыру һҽм
(яисҽ) яңадан планлаштыру турында актны кабул итү комиссиясе тарафыннан
рҽсмилҽштерү.
2.2. Җирле үзидарҽнең муниципаль хезмҽтне турыдан-туры күрсҽтүче башкарма-боеру
органы исеме
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитеты
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽр:
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1) күпфатирлы йортта бинаны яңадан тҿзүне һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыруны килештерү турында карар (1 нче кушымта);
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар (2 нче кушымта);
3) күпфатирлы йортта бинаны үзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру
турында акт (7 нче кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итүчегҽ «Электрон имза
турында» 2011 елның 06 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 63ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ башкарма комитетының (яки башкарма
комитетның) вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы куелган
электрон документ рҽвешендҽ Республика порталының шҽхси кабинетына җибҽрелҽ.
2.3.3. Мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
КФҮдҽ электрон документның МФЦ мҿһере һҽм МФЦ хезмҽткҽре имзасы белҽн
расланган кҽгазь чыганакта бастырылган нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ
күрсҽтү нҽтиҗҽсен яисҽ электрон документның кҽгазь чыганактагы нҿсхҽсен
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга
хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү
кирҽклеген дҽ исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты, туктатып тору
мҿмкинлеге Россия Федерациясе законнары белҽн каралган очракта, муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору вакыты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган
документларны тапшыру (юллау) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы - 15 эш кҿне.
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе Торак кодексының 26 статьясындагы
2.1 ҿлешендҽ каралган документларны тапшыру кирҽклеге турында хҽбҽр җибҽрелгҽн
очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты - 30 эш кҿне.
Күпфатирлы йортта бинаны яңадан тҿзеп бетерү һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыру буенча кабул итү комиссиясе актын тҿзү 10 эш кҿненнҽн артмаган срокта
гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн соң икенче кҿнне
исҽплҽнҽ башлый.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган.
2.4.3. Электрон документ рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
булган документны җибҽрү муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерү һҽм
теркҽү кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Законнар яки башка норматив хокукый актлар нигезендҽ муниципаль хезмҽтне,
шулай ук муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽрне
күрсҽтү ҿчен кирҽкле, гариза бирүче тарафыннан тапшырылырга тиешле
документларның тулы исемлеге, гариза бирүче тарафыннан аларны алу ысуллары,
шул исҽптҽн электрон формада алу ысуллары, аларны тапшыру тҽртибе
2.5.1. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽге документларны
тапшыра:
1) шҽхесне таныклаучы документ (МФЦга мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ бирелҽ);
2) мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле вҽкиле вҽкалҽтлҽрен таныклаучы документ,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта (физик затларның
законлы вҽкиллҽреннҽн тыш);
3) гариза:
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- МФЦ га мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазь чыганактагы документ рҽвешендҽ (3, № 4
нче кушымта);
- электрон рҽвештҽ (гаризаның электрон формасына тиешле белешмҽлҽр кертү
юлы белҽн тутырыла), ул 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган. Регламент,
Республика порталы аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ;
4) күпфатирлы йортта үзгҽртеп корыла торган һҽм (яисҽ) планлаш- тырыла
торган бинага хокук билгели торган документлар (чын кешелҽр яисҽ нотариаль
тҽртиптҽ таныкланган күчермҽлҽр), ҽгҽр аңа хокук күчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽүлҽт
реестрында теркҽлмҽгҽн булса, яңа тҿзелгҽн йортларда эшлҽр башкару очрагыннан
тыш, бинага теркҽлгҽн хокуклар булмаган очракта;
Ҿлешлҽп тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе буенча яңа тҿзелгҽн йортларда эшлҽр
башкарганда, бинага теркҽлгҽн хокуклар булмаган очракта, Регламентның 2.5.1
пунктындагы 4 пунктчасында каралган хокук билгели торган документлар урынына
мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽге документлар тапшырыла:
а) ҿлешле тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе (шартнамҽдҽ тҿзүченең бинаны
яңадан планлаштыруга ризалыгы булырга тиеш) йҽ нотариаль таныкланган күчермҽ;
б) ҿлешле тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе буенча хокукларны бирү турында
шартнамҽ (ҽгҽр шартнамҽ буенча хокуклар бирелсҽ) йҽ нотариаль таныкланган
күчермҽ;
в) күчемсез милекне кабул итү-тапшыру акты яисҽ нотариаль таныкланган
күчермҽ;
г) ҿлешле тҿзелештҽ катнашучы тарафыннан шартнамҽ буенча йҿклҽмҽлҽр
тулысынча үтҽлгҽнлеге турында йорт салучыдан белешмҽ (ҽгҽр күчемсез мҿлкҽтне
кабул итү-тапшыру акты ҽлеге йҿклҽмҽлҽрне үтҽү турында мҽгълүмат булмаса);
5) күпфатирлы йортта үзгҽртеп корыла торган һҽм (яисҽ) планировкасын
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ) планировкалау проекты
ҽзерлҽнгҽн һҽм рҽсмилҽштерелгҽн;
6) күпфатирлы йорттагы бинаны үзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру
ҽлеге бинага күпфатирлы йортта гомуми мҿлкҽтнең бер ҿлешен тоташтырмыйча
мҿмкин булмаган очракта, күпфатирлы йорттагы урыннар милекчелҽренең күпфатирлы
йорттагы барлык урыннар милекчелҽренең Россия Федерациясе Торак кодексының 40
статьясындагы 2 ҿлешендҽ каралган күпфатирлы йорттагы бинаны яңадан корылуга
һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыруга ризалыгы турында күпфатирлы йорттагы урыннар
милекчелҽренең гомуми җыелышы беркетмҽсе;
Арендатор, яллаучы, обременениедҽге (ипотека) бина милекчесе мҿрҽҗҽгать
иткҽн очракта:
7) социаль наем шартнамҽсе нигезендҽ яңадан оештырыла торган һҽм (яисҽ)
планлаш- тырыла торган торак урын билҽп торучы яллаучы гаилҽсенең барлык
ҽгъзаларының (шул исҽптҽн яллаучы гаилҽсенең вакытлыча юкка чыккан
ҽгъзаларының) язма ризалыгы (мҿрҽҗҽгать итүче ҽлеге пунктта каралган
документларны тапшыруга вҽкалҽтле наемга бирүче булса, социаль наем шартнамҽсе
буенча үзгҽртеп тҿзелҽ торган һҽм (яисҽ) планлаш- тырыла торган торак урынын
яллаучы;
8) барлык урыннар милекчелҽренең язма ризалыгы (Татарстан Республикасы,
муниципаль берҽмлек милкендҽге биналардан тыш),
9) обременение тотучының ризалыгы, ҽгҽр бина кисешкҽн булса;
10) бинадан файдалану һҽм (яисҽ) аны билҽү хокукын раслый торган
документлар.
2.5.1 пунктының 7, 8 бүлеклҽрендҽ күрсҽтелгҽн документлар. Регламент 2.5.3
пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган (таныкланган) электрон документлар
рҽвешендҽ тапшырылырга мҿмкин. Регламент.
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Күпфатирлы йортта бинаны яңадан үзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыру турындагы актны кабул итү комиссиясе тарафыннан рҽсмилҽштерүгҽ
мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, 2.5.1 пунктының 4 - 9 бүлеклҽрендҽ күрсҽтелгҽн
документлар. Регламент, талҽп ителми.
2.5.2. Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан түбҽндҽге ысулларның берсен кулланып тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
3) МФЦ аша кҽгазь чыганакларда һҽм 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ
имзаланган (таныкланган) электрон документлар рҽвешендҽ. Регламент;
4) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.3. Гаризаны һҽм кирҽкле документларны Республика порталы аша
җибҽргҽндҽ физик затлар һҽм индивидуаль эшкуарлар гади электрон имза белҽн
гаризаны имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүчегҽ ЕСИАда теркҽлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алуны стандарт язылудан
түбҽнрҽк дҽрҽҗҽдҽ расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре, гариза һҽм кирҽкле документлар җибҽргҽндҽ, Республика порталы
ярдҽмендҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн гаризаны имзалыйлар.
Сорау биргҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүче Республика порталы ярдҽмендҽ ҽлеге пункт
талҽплҽре нигезендҽ электрон имза белҽн имзаланган документларның яисҽ
документларның электрон рҽвешлҽрен тапшыра.
2.5.1 пунктының 7 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн документ. Регламент мҿрҽҗҽгать
итүченең гади электрон имзасы йҽ мҿрҽҗҽгать итүченең гаилҽ ҽгъзаларының гади
электрон имзасы белҽн таныклана.
2.5.1 пунктының 4 - 6, 8, 9 бүлеклҽрендҽ күрсҽтелгҽн документлар. Регламент
мондый документларны тҿзүгҽ һҽм имзалауга вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле имзасы белҽн таныклана.
2.5.4. Гариза бирүчедҽн:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшырылган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документлар һҽм мҽгълүмат тапшыру яисҽ гамҽллҽр башкару;
2) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 ҿлешендҽ
күрсҽтелгҽн исемлеклҽргҽ кертелгҽн мондый хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ
күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрне һҽм мҽгълүматны алу искҽрмҽсеннҽн тыш, муниципаль
хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽүлҽт органнарына, җирле үзидарҽ органнарына,
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү белҽн бҽйле килешүлҽрне, шул исҽптҽн килештерүлҽрне
гамҽлгҽ ашыру;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта
баш тартканда йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканда, түбҽндҽге очраклардан тыш, документларның һҽм
мҽгълүматның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге күрсҽтелмҽгҽн документларны һҽм
мҽгълүматны тапшыру:
а) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза башта бирелгҽннҽн соң
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ кагылышлы норматив хокукый актлар талҽплҽрен
үзгҽртү;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта
баш тартканнан соң йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүне күрсҽтүдҽ һҽм элегрҽк
тапшырылган документлар комплектына кертелмҽгҽн документлар кабул итүдҽн баш
тартканнан соң муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризада хаталар булу;
в) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тартканнан соң йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
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итүдҽн баш тартканнан соң документларның гамҽлдҽ булу срогы узу яисҽ мҽгълүматны
үзгҽртү;
г) башкарма комитетының, МФЦ хезмҽткҽре вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта баш тартканда йҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда
яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартканда, бу хакта башкарма комитет
җитҽкчесе имзасы белҽн язма рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тартканда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай
ук китерелгҽн уңайсызлыклары ҿчен гафу үтенүлҽр китерҽ;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документларны һҽм
мҽгълүматны кҽгазь чыганакта бирү, мондый документларга тамга салу йҽ аларны алу
дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм федераль
законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Норматив хокукый актлар нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽк булган,
дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары ведомствосындагы оешмалар карамагындагы һҽм гариза бирүче
тапшырырга хокуклы документларның тулы исемлеге, шулай ук гариза бирүченең
аларны, шул исҽптҽн электрон формадагыларын да, алу ысуллары, аларны тапшыру
тҽртибе; ҽлеге документлар үз карамагында булган дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ
органы яки оешма
2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына торган документлар:
3) күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр (күчемсез
милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык
белешмҽлҽр булган) - Дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте
(Росреестр);
4) күчерелҽ торган бинаның планын, аның техник тасвирламасын яисҽ
күпфатирлы йортта яңадан оештырыла торган һҽм (яисҽ) яңадан планлаштырыла
торган бинаның техник паспортын - Росреестрны;
5) юридик зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта Федераль салым хезмҽтеннҽн юридик
затларның бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр соратып алына;
6) индивидуаль эшкуар мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта Федераль салым
хезмҽтеннҽн индивидуаль эшкуарларның бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр
соратып алына;
7) Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектларының (тарихи
һҽм мҽдҽни ядкарьлҽренең) бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ - мҽдҽни мирас
объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты;
8) күпфатирлы йортта урнашкан бина яисҽ йорт архитектура, тарих һҽм
мҽдҽният ядкарьлҽрен саклау органы - федераль, региональ ҽһҽмияттҽге мҽдҽни
мирас объекты булган очракта, ачыкланган мҽдҽни мирас объекты - мҽдҽни мирас
объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты - күпфатирлы йорт
җирле (муниципаль) ҽһҽмияттҽге мҽдҽни мирас объекты булса; күпфатирлы йорт
җирле (муниципаль) ҽһҽмияттҽге мҽдҽни мирас объекты - муниципаль район (шҽһҽр
округы) башкарма комитеты булган очракта - бинаны яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ)
яңадан планлаштыру мҿмкинлеге турында архитектура, тарих һҽм мҽдҽният
һҽйкҽллҽрен саклау органы бҽялҽмҽсе;
9) ҿлешлҽп тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе буенча яңа тҿзелгҽн йортларда
эшлҽрне башкарганда, объектны эксплуатациягҽ кертүгҽ рҿхсҽт - муниципаль район
(шҽһҽр округы) башкарма комитеты;
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10) торак урыны социаль наем шартнамҽсе буенча - Башкарма комитет
тарафыннан бирелгҽн очракта социаль наем килешүе турында белешмҽлҽр;
11) гариза бирүченең законлы вҽкиле тарафыннан бирелгҽн очракта (Россия
Федерациясе гражданлык хҽле актларын теркҽү органнары тарафыннан бирелгҽн туу
турында таныклык яисҽ Россия Федерациясе законнары нигезендҽ опека һҽм
попечительлек органнары тарафыннан бирелгҽн документ ҿлешендҽ) мҿрҽҗҽгать
итүченең законлы вҽкиле вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ - граждан хҽле
актларын рҽсмилҽштерүнең бердҽм дҽүлҽт реестры йҽ социаль тҽэмин итүнең бердҽм
дҽүлҽт мҽгълүмат системасы;
12) ышанычнамҽне бирү һҽм тоту факты турында белешмҽлҽр - нотариатның
бердҽм мҽгълүмат системасы;
13) Татарстан Республикасы милкендҽге күпфатирлы йорттагы, муниципаль
берҽмлек милкендҽге бинаның хокук иясе - Татарстан Республикасы Җир һҽм мҿлкҽт
мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы, Татарстан Республикасы җирле үзидарҽ органнары
ризалыгы.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать итүче Регламентның 2.6.1 пунктының 1 - 9 бүлеклҽрендҽ
күрсҽтелгҽн документларны (белешмҽлҽрне) мондый документларны тҿзүгҽ һҽм
имзалауга вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн
таныкланган электрон документлар формасында, гариза Республика порталы
ярдҽмендҽ йҽ МФЦда кҽгазь чыганакта бирелгҽндҽ тапшырырга хокуклы.
2.6.3. Күрсҽтелгҽн дҽүлҽт хакимияте органнары, башкарма комитетының
структур бүлекчҽлҽре тарафыннан документлар һҽм белешмҽлҽр тапшырмау
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.6.4.
Күрсҽтелгҽн
органнарның
соралган
һҽм
кулланышта
булган
документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (үз вакытында тапшырмаган)
вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
административ, дисциплинар яисҽ башка җаваплылыкка тартылырга тиеш.
2.6.5. Гариза бирүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт
органнары яисҽ җирле үзидарҽ органнары карамагындагы оешмалар карамагындагы
муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен гариза бирүче тарафыннан түлҽү кертүне раслый
торган белешмҽлҽрне талҽп итү тыела.
Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары карамагындагы оешмалар карамагында булган белешмҽлҽрне
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырмау мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.7. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге (асылы буенча каралмыйча документларны кире
кайтару)
2.7.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн
баш тарту ҿчен түбҽндҽгелҽр нигез була:
1) Регламентның 2.5.1 пункты нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
мҿстҽкыйль рҽвештҽ бирелергҽ тиешле документларны тапшырмау яисҽ каршылыклы
белешмҽлҽр булган документларны тапшыру;
2) ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлек кысаларында соратып алынган
законлы вҽкиллҽр турында белешмҽлҽрне расламау, гариза (сорау) бирүнең шуңа
вҽкалҽтле булмаган зат тарафыннан бирелүе;
3) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;

253
4) дҿрес булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, ҽйтеп бетергесез
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зарарланулар булган, аларның эчтҽлеген, кҿчен югалткан
документларны бертҿрле генҽ аңлатмый торган документларны тапшыру;
5) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт алучы булмаган затның
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать итүе;
6) гаризаның электрон формасында мҽҗбүри кырларны корректлы тутырмау,
электрон формада һҽм тапшырылган документларда каршылыклы белешмҽлҽр булу;
7) гариза (гариза) һҽм башка документлар электрон рҽвештҽ гамҽлдҽге
законнарны бозып электрон имзадан файдаланып имзаланган;
8) электрон документлар аларны бирү форматларына куелган талҽплҽргҽ туры
килми һҽм (яисҽ) укымыйлар.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гаризаларны һҽм документларны
кабул итүдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итүчене кабул иткҽндҽ дҽ, шулай
ук башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) ведомствоара мҽгълүмати
аралашудан файдаланып алганнан соң да, гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн алып 7 эш
кҿненнҽн артмаган вакытта кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 5 нче
кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
башкарма комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында
карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының һҽм (яисҽ) КФҮдҽ шҽхси
кабинетына җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар Бердҽм
порталда бастырылган муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълүмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
гаризаларны һҽм башка документларны кабул итүдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору яки муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору ҿчен нигезлҽр юк.
2.8.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр:
1)
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган
документлар тапшырылмаган;
1.1) ҽгҽр тиешле документ мҿрҽҗҽгать итүче үз инициативасы белҽн бирмҽгҽн
булса, дҽүлҽт хакимияте органының, җирле үзидарҽ органының йҽ дҽүлҽт
хакимиятенең ведомство буйсынуындагы органының яисҽ җирле үзидарҽ органының
документның булмавы турында һҽм (яисҽ) бинаны яңадан тҿзү һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыру ҿчен кирҽкле ведомствоара гарызнамҽгҽ керүе;
2) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
3) проектны яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ) бинаны яңадан планлаштыру
проектының закон талҽплҽренҽ туры килмҽве.
4) күпфатирлы йортта бинаны яңадан урнаштыруны һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыруны килештерү турында карар шартларын үтҽмҽү, шул исҽптҽн
башкарылган ремонт-тҿзелеш эшлҽренең яңадан корылу һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыру проектына туры килмҽве;
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5) башкарылган ремонт-тҿзелеш эшлҽрен билгелҽнгҽн кҿнгҽ һҽм вакытка кабул
итү ҿчен мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфатирлы йорттагы бинага керү мҿмкинлеге
булмау;
6) мҿрҽҗҽгать итүче инициативасы буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
гаризаны чакыртып алу.
2.8.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл
булып тора.
2.8.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турындагы карар, баш тартуның
сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 2 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ
рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарма комитетның (башкарма комитетның)
вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Республика порталының һҽм (яисҽ) КФҮдҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар кабул ителгҽн кҿндҽ
җибҽрелҽ.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза Бердҽм порталда бастырылган
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүмат нигезендҽ
бирелгҽн очракта муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка
тҿрле түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽте күрсҽтүдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган документ (-лар) турында мҽгълүмат
Махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан күпфатирлы йортта бинаны яңадан
урнаштыру һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эшлҽү һҽм
рҽсмилҽштерү.
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр күрсҽтү
ҿчен түлҽү күлҽмен исҽплҽү методикасы турындагы мҽгълүматны да кертеп, мондый
түлҽүне алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Күпфатирлы йортта бинаны яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру
проектын эшлҽгҽн һҽм тҿзегҽн ҿчен түлҽү күлҽме һҽм тҽртибе мҿрҽҗҽгать итүче һҽм
күпфатирлы йортта (махсуслаштырылган оешма) бинаны яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ)
яңадан планлаштыру проектын эшлҽүче килешү нигезендҽ яклар тарафыннан гамҽлгҽ
ашырыла.
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешма
тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽт күрсҽтү турында гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтү вакыты - 15 минуттан
артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
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2.13. Гариза бирүченең муниципаль хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнаша торган оешма тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽттҽн файдалану турындагы
мҿрҽҗҽгатен теркҽү, шул исҽптҽн электрон формада теркҽү вакыты һҽм тҽртибе
2.13.1. МФЦга гариза биргҽн кҿнне шҽхси мҿрҽҗҽгатьтҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
гаризаның җибҽрелүен раслаучы теркҽү номеры белҽн АИС МФЦдан расписка һҽм
электрон гариза бирү кҿне бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша юллаганда мҿрҽҗҽгать итүче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта аша
гаризаның теркҽлү номеры һҽм гариза бирү кҿне күрсҽтелгҽн гаризаның җибҽрелүен
раслый торган хҽбҽрнамҽ ала.
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган бүлмҽлҽргҽ, кҿтү залына, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнҽклҽре һҽм
һҽр муниципаль хезмҽтне күрсҽтү ҿчен 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 ҿчен керү
мҿмкинлеген тҽэмин итүгҽ карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт янгынга каршы система һҽм янгын сүндерү
системасы белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм биналарда күрсҽтелҽ.
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрне кабул итү урыннары документларны рҽсмилҽштерү ҿчен
кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага уңайлы керү-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедиа
мҽгълүматы мҿрҽҗҽгать итүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына каршылыксыз керү максатларында
түбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) күрү һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итү функциясенең тотрыклы бозылуы булган
инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм күрсҽтү;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерү мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт күрсҽтүлҽргҽ тоткарлыксыз керүен тҽэмин итү ҿчен
кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълүмат йҿртүчелҽрне аларның тормыш эшчҽнлеген
чиклҽүне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен тавыш һҽм күрү мҽгълүматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълүматны Брайль рельефлы-нокталы
шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽ кертүне;
6) “озатучы этне махсус укытуны раслый торган һҽм Россия Федерациясе
Хезмҽт һҽм социаль яклау министрлыгының” 22.06.2015 № 386н боерыгы белҽн
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм формада бирелүче документ һҽм аны бирү тҽртибен раслау
турында”
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү гамҽлгҽ ашырыла торган объектлардан һҽм ҽлеге
пунктның 1 - 4 пунктчаларында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ кулланыла
торган акчалардан инвалидларның файдалана алуын тҽэмин итү ҿлешендҽ талҽплҽр
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2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация узган
объектларга һҽм чараларга карата кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең үтемлелеген һҽм сыйфатын
күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ
вазыйфаи затлар белҽн хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның дҽвамлылыгы, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү барышы турында, шул исҽптҽн мҽгълүмати-коммуникация
технологиялҽрен кулланып, мҽгълүмат алу мҿмкинлеге йҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ) муниципаль хезмҽт алу
мҿмкинлеге, җирле үзидарҽнең башкарма органы органының телҽсҽ кайсы
территориаль бүлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау (экстерриториаль принцип)
буенча, 210-ФЗ Федераль законның 15 статьясында каралган дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽрендҽ берничҽ дҽүлҽт һҽм (яисҽ)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽ ярдҽмендҽ мҽгълүмат алу мҿмкинлеге
(шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ) алу мҿмкинлеге (комплекслы гарызнамҽсе)
2.15.1. Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу мҿмкинлеге
күрсҽткечлҽренҽ түбҽндҽгелҽр керҽ
җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада документлар
кабул ителҽ торган бина урнашкан;
белгечлҽрнең, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул итҽ торган
бүлмҽлҽрнең җитҽрлек санда булуы;
мҽгълүмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм
сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга
комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдҽм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү сыйфаты күрсҽткечлҽре булып тора:
5)
документларны кабул итү һҽм карау срокларын үтҽү;
6)
муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын үтҽү;
7)
башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
8)
мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн багланышлары саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең МФЦ хезмҽткҽрлҽре
белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза биргҽндҽ бер тапкыр
гамҽлгҽ ашырыла;
4.2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен кҽгазьдҽ электрон документның
нҿсхҽсе рҽвешендҽ МФЦда алу кирҽк булган очракта, бер тапкыр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн
бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итүче күчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында мҽгълүматны мҿрҽҗҽгать
итүче Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, МФЦда алырга мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҿрҽҗҽгать итүчене яшҽү урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽү (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ сайлау
буенча телҽсҽ кайсы МФЦда гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү комплекслы гарызнамҽ составында күрсҽтелҽ.
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2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстрориаль принцип буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт экстриториаль
принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада муниципаль хезмҽт күрсҽтү
үзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ күрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итүче
түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълүмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле башка документларны, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
Республика порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм мҽгълүматны
бирү;
в) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында электрон формада бирелгҽн гаризаларны
үтҽү барышы турында мҽгълүматлар алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын
бҽялҽүне гамҽлгҽ ашырырга;
д) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен электрон документ формасында
алырга;
е) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне
күрсҽтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары, дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне күрсҽтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү
процессын тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы порталы, дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽ башкарылган карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл
кылмауга) шикаять бирү һҽм гамҽл кылмау.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең МФЦга (алга таба - язма) кабул итүгҽ язмасы
Республика порталы, МФЦ контакт-үзҽге телефоны аша башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул итү ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка күпфункцияле
кабул итү графигының үзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн кҿнега язылу бу кҿне башланганчы бер тҽүлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ соратып алына торган мҽгълүматларны күрсҽтергҽ кирҽк, шул исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн кҿне һҽм кабул итү вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры килмҽгҽн
очракта, мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган документларга алдан
язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ талонны раслау мҿмкинлеге
тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче электрон почта адресын хҽбҽр итсҽ, күрсҽтелгҽн
адреска, кабул итү кҿнен, вакытын һҽм урынын күрсҽтеп, алдан язылуны раслау
турында мҽгълүмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итүче мҽҗбүри тҽртиптҽ хҽбҽр
ителҽ, алдан язылу кабул итүнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут үткҽннҽн соң
килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга хокуклы.
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Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация һҽм
аутентификация үтүдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн башка гамҽллҽр кылуны, кабул итү
максатын күрсҽтүне, шулай ук кабул итү ҿчен вакытлыча интервалның озынлыгын
исҽплҽү ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирүне талҽп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм аларны үтҽү тҽртибенҽ
талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон рҽвештҽ башкару
үзенчҽлеклҽре, шулай ук күп функцияле үзҽклҽрдҽ административ процедураларны
башкару үзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеген тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү;
2) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һҽм карау;
3) ведомствоара гарызнамҽлҽр муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
5) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (җибҽрү).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү
3.2.1. Административ процедураны үтҽүне башлауның нигезе - мҿрҽҗҽгать
итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр),
түбҽндҽгелҽр тора:
- күпфункцияле үзҽккҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - КФҮ хезмҽткҽре;
- мҿрҽҗҽгать итүченең башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать итүендҽ инфраструктура үсеше бүлегенең баш белгече (алга таба - консультациялҽү ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне МФЦда шҽхсҽн үзе һҽм телефон
һҽм электрон почта аша күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында консультация алырга
хокуклы.
КФҮ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тапшырыла торган документациянең составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультация бирҽ.
Гариза бирүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүматны
күпфункцияле үзҽк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле рҽвештҽ алырга мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелҽ торган документациянең составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итүче телефон һҽм электрон почта аша башкарма комитетка
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук Республика порталында, район сайтында муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу
ҿчен тапшырыла торган документация составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультация алырга хокуклы.
Консультирование ҿчен җаваплы вазыйфаи зат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ хҽбҽр итҽ.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн алып ҿч
эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелҽ торган документациянең составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.3.
Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул итү һҽм
карау
3.3.1. МФЦ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен документлар кабул итү яисҽ
МФЦ ның читтҽн торып эш урыны.
3.3.1.1. Мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гарызнамҽ белҽн МФЦга мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм документларны 2.5 пункты
нигезендҽ тапшыра. Регламент.
3.3.1.2. МФЦ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итүче:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен раслый;
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
документларны 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килүен тикшерҽ.
Регламент;
МФЦ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
кҽгазь чыганакта Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканировкалый;
МФЦ АИСтан гаризаны ача;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тикшерүгҽ һҽм имзалауга тапшыра;
имзалаганнан соң, МФЦ АИСта имзаланган гаризаны сканерлый;
МФЦның АИСта электрон формада тапшырылган документларны яки ялланган
документларның электрон образларын тҽкъдим итҽ, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның тҿп нҿсхҽлҽрен кире кайтара;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ документларны кабул итүдҽ расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: җибҽрергҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
3.3.1.3. МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчедҽн башкарма комитетка электрон
формада (электрон эшлҽр пакетлары составында) мҿрҽҗҽгать итүче МФЦ структур
бүлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ кабул ителгҽн документлар
пакетын җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмҽтне электрон рҽвештҽ күрсҽтү
ҿчен документлар кабул итү.
3.3.2.1. Гаризаны Республика порталы аша электрон рҽвештҽ бирү ҿчен гариза
бирүче түбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизация үти;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри белешмҽлҽрне үз эченҽ
алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яисҽ электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
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электрон рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык турында
тиешле тамга куя);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле тамганы билгели);
электрон гариза җибҽрҽ (электрон гариза формасында тиешле тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре һҽм 210-ФЗ номерлы
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яисҽ) кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзалана;
электрон гариза җибҽрү турында хҽбҽр ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
башкарма комитетта җибҽрелгҽн электрон эш.
3.3.3. Документлар комплектын башкарма комитет тарафыннан карау
3.3.3.1. Административ процедураны үтҽүне башлауның нигезе булып
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка документлар килү тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече булып тора (алга таба - документлар
кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документлар каралуга
кергҽннҽн соң:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендҽ номер һҽм "Документларны тикшерү"
статусы бирелҽ, бу Республика порталының шҽхси кабинетында чагыла;
электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан электрон
рҽвештҽ бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон рҽвешлҽрен ҿйрҽнҽ;
документларның комплектлылыгын, электрон үрнҽклҽренең укылышын тикшерҽ;
Бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итү юлы белҽн электрон имзаның чынбарлык
шартлары үтҽлешен тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын регламентта
тҿзи.
Ҽгҽр кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзаны тикшерү нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлык шартларының үтҽлмҽве ачыкланса, баш тарту турында карар проекты 63ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченҽ алырга тиеш, алар
аны кабул итү ҿчен нигез булып тора.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерү 3.5.5 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла. Регламент.
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Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, 2.7.1
пунктында каралган. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы Регламент, вазыйфаи зат
гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризада
күрсҽтелгҽн ысул белҽн мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаның теркҽү номерын, гаризаны алу
кҿнен, гариза алу кҿнен, аңа тапшырылган документлар исемнҽре исемлеген,
муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу кҿнен хҽбҽр итҽ.
3.3.3.2. 3.3.3.1 пунктында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү. Регламент, техник
мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, автоматлаштырылган
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. 3.3.3.3 пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар. Регламент карау ҿчен
гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турындагы гариза яисҽ карар проекты.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү
3.4.1. .
Административ процедураны үтҽү ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать
итүчедҽн кабул ителгҽн документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр) административ процедураны үтҽүгҽ вҽкалҽтле вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
тарафыннан документлар алу тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - ведомствоара гарызнамҽлҽр
юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) булып тора.
Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ (техник мҿмкинлек
булмаганда - башка ысуллар белҽн) документларны һҽм белешмҽлҽрне бирү турында
2.6 пунктында каралган сорауларны формалаштыра һҽм электрон рҽвештҽ җибҽрҽ.
Регламент.
Күпфатирлы йортта бинаны яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру
турындагы актны кабул итү комиссиясе тарафыннан рҽсмилҽштерүгҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн
очракта ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше гамҽлгҽ ашырылмый.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар карау ҿчен гариза кабул ителгҽн
кҿнне башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына һҽм (яисҽ) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълүмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда башкарыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
җирле үзидарҽ органнары һҽм аларга буйсынучы оешмалар карамагындагы
документлар (белешмҽлҽр) буенча - ҿч эш кҿненнҽн артык булмаган эш кҿне;
калган тҽэмин итүчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос
килгҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽү һҽм
җибҽрүнең башка сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең
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хокукый актларында һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан
Республикасының норматив хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), яисҽ
ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш
тарту турында хҽбҽрнамҽ.
3.4.3. Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) ала йҽ документ һҽм (яисҽ)
мҽгълүмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ;
2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын регламентта
тҿзи;
документлар һҽм (яисҽ) 2.6.1 пунктының 1, 2, 4 пунктчаларында каралган
мҽгълүмат булмаганда, кире кагу турында ҽлеге хҽбҽрнамҽне китереп торучылардан
алган очракта. Регламентны мҿрҽҗҽгать итүчедҽн Республика порталында һҽм (яисҽ)
МФЦда шҽхси кабинетка хҽбҽр җибҽрү юлы белҽн кирҽкле документларны соратып
ала. Мҿрҽҗҽгать итүче документларны хҽбҽр җибҽрелгҽн кҿннҽн алып 15 эш кҿне
эчендҽ тапшырырга хокуклы.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
2.8.2 пунктында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽр ачыкланганда. Регламент муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны яисҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турындагы карар проектын килештерү 3.5.5 пунктында
каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. Регламент.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
документларны тапшыру кирҽклеге турында хҽбҽрнамҽ, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проекты,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар проекты, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр) комплекты.
3.4.4. Регламентның 3.4.1, 3.4.3 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны
үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын, шул исҽптҽн гаризаны
Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ теркҽгҽн мизгелдҽн файдаланып, автоматик
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны
үтҽүнең максималь срогы биш эш кҿне тҽшкил итҽ, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ документлар
тапшыру кирҽклеге турында хҽбҽр юлланган очракта - 20 эш кҿне.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
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3.5.1. Административ процедураны үтҽүне башлап җибҽрүгҽ ведомствоара
гарызнамҽлҽр, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр)
комплекты юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан керү нигез булып тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече тора (алга таба - муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат:
ведомствоара комиссия кергҽн документлар комплектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
карау кирҽклеге турында карар кабул итҽ;
комиссия
үткҽргҽн
очракта
бҽялҽмҽ
ҽзерли
һҽм
документларның
формалаштырылган комплектын ведомствоара комиссиягҽ электрон документлар
ҽйлҽнеше системасы ярдҽмендҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.3. 2.8.2 пунктында каралган уңай карар кабул итү яисҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр турында, тискҽре карар кабул итү сҽбҽплҽрен
күрсҽтеп, комиссия ҽгъзалары һҽм рҽисе тарафыннан документларның тҿзелгҽн
комплектына килештерү кҽгазендҽ тапшырыла.
Административ процедура биш эш кҿненнҽн артмаган вакытта, шул исҽптҽн
күпфатирлы йортта бинаны үзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру турында акт
рҽсмилҽштерелгҽн очракта да башкарыла.
3.5.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат:
Регламентның 2.8.2 пунктында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр ачыкланганда, ведомствоара комиссия карар кабул иткҽн очракта,
ведомствоара комиссия карарын исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту турында карар проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны карау йомгаклары буенча күпфатирлы йортта биналарны яңадан
урнаштыруны һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыруны килештерү турында карар проектын
ҽзерли яисҽ күпфатирлы йортта бинаны үзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру
турында акт проектын ҽзерли;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽзерлҽнгҽн проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документлар ҽйлҽнеше системасы ярдҽмендҽ килештерүгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны, күпфатирлы
йорттагы биналарны яңадан урнаштыруны һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыруны
килештерү турында яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар
проектын, күпфатирлы йорттагы бинаны яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыру турында акт проектын (алга таба - проектлар) килештерү һҽм имзалау
муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы структур бүлекчҽ җитҽкчесе,
башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары, Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан
гамҽлгҽ ашырыла.
Кисҽтүлҽр булган ҽзер проектлар муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен
җаваплы затка эшлҽп бетерүгҽ кайтарыла.
Административ процедуралар ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар, күпфатирлы йортта биналарны яңадан урнаштыруны һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыруны килештерү турында яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту
турында карар, күпфатирлы йортта бинаны яңадан тҿзү һҽм (яисҽ) яңадан
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планлаштыру турында акт.
3.5.6. 3.5.2 - 3.5.5 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү. Регламент,
техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган
мҽгълүмат
системасын
кулланып,
автоматлаштырылган режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.7. 3.5 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны үтҽүнең
максималь срогы. Регламент тугыз эш кҿнен тҽшкил итҽ.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (юллама)
3.6.1. Административ процедураны башкара башлауның нигезе - административ
процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, инфраструктур
үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - документлар бирү (җибҽрү) ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат).
Документлар бирү (юнҽлеше) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
күрсҽтү
ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы документларын һҽм (яисҽ) шҽһҽр
тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итүнең мҽгълүмат системасын алып бару барышында
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽрне теркҽүне һҽм кертүне
тҽэмин итҽ;
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽтне электрон
хезмҽттҽшлек ярдҽмендҽ күрсҽтү һҽм муниципаль хезмҽтне МФЦда күрсҽтү нҽтиҗҽсен
алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны үтҽү техник мҿмкинлек булганда дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын
кулланып, автоматлаштырылган режимда гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълүмат системаларында муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽр урнаштыру, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ һҽм аны алу ысуллары турында хҽбҽр итү.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап МФЦга
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ электрон документның
кҽгазьдҽге нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итүче
талҽбе буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон
документның нҿсхҽсе аны тҿшерү кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче килгҽн
кҿнне МФЦ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ башкарыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап республика
порталы аша мҿрҽҗҽгать итүендҽ, мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабинетына автомат
рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган, башкарма комитетның
(башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имзасы куелган документның электрон образы җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
башкарыла.
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмҽт күрсҽтүне раслый торган документ (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту) юлламасы (бирү).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итүче башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтү турында гариза (6 нчы кушымта);
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽүче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итүче (вҽкалҽтле вҽкил)
тарафыннан почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ Республика порталы
яки МФЦ аша тапшырыла.
3.7.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны тҿзҽтү
турында гариза кабул итҽ, кушымта итеп бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки
һҽм аларны документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазифаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽү кҿненнан бер
эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазыйфаи затка
карауга юнҽлтелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.7.3. Документларны эшкҽртүгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны карый
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертү
максатларында 3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра. Регламентны
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган документның тҿп нҿсхҽсен
алу шарты белҽн кулдан тҿшереп калдыру яисҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта юлламасы
белҽн (электрон почта аша) хат җибҽрҽ (электрон почта аша) техник хата булган
документның оригиналын башкарма комитетка биргҽндҽ документ алу мҿмкинлеге
турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан соң
яисҽ җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан соң
ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Җаваплы вазыйфаи затларның муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ талҽплҽрне билгели
торган Регламент һҽм башка норматив хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен үтҽвен һҽм
үтҽвен агымдагы контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар
тарафыннан карарлар кабул итү
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерүне,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерүне, җирле үзидарҽ
органнарындагы вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата карарлар
ҽзерлҽүне үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
түбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү документлары проектларын тикшерү һҽм
килештерү;

266
2) эш алып баруны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тикшерү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерүлҽр үткҽрү.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълүматлар базасында булган
белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны үтҽүче
вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълүматы, тиешле документларны исҽпкҽ алу
журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар муниципаль
хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук хокук
бозуларны бетерү буенча ашыгыч чаралар күрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедураларда билгелҽнгҽн
гамҽллҽрнең эзлеклелеге үтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль хезмҽт күрсҽтү
эшен оештыруга җаваплы җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе урынбасары, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү эшен оештыручы бүлек башлыгы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарҽ органының структур бүлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерүлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе һҽм
рҽвешлҽре
Контроль тикшерүлҽр планлы (җирле үзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
эш
планнары
нигезендҽ
башкарыла)
һҽм
планнан
тыш
булырга
мҿмкин.
Тикшерүлҽр уздыру барышында муниципаль хезмҽт күрсҽтү
белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы тикшерүлҽр) яки гариза бирүченең
конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелҽ ала.
4.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затларының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында алар кабул итҽ торган (гамҽлгҽ яраксыз) карарлары һҽм
гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) ҿчен җаваплылыгы
Үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе белдерүлҽрне вакытында тикшермҽгҽн ҿчен
җаваплы.
Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Вазифаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында кабул ителҽ (башкарыла) торган карарлар һҽм кылына
(кылынмый) торган гамҽллҽр ҿчен законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм рҽвешлҽренҽ
талҽплҽрне характерлаучы нигезлҽмҽлҽр, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары ягыннан
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Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җирле үзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге, оешмаларның,
шулай ук аларның вазыйфаи затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең,
хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка
кадҽр (судтан тыш) тҽртип
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
орган җитҽкчесе, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
күпфункцияле үзҽк, оешмалар, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) судка кадҽр шикаять белдерү хокукына ия.
Гариза бирүче шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 15.1 статьясында күрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽү срогын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк
хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълүматны талҽп итү яисҽ гамҽлгҽ
ашыру;
4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мҿрҽҗҽгать итүчедҽн кабул итүдҽн баш
тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин;
6)
муниципаль
хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
мҿрҽҗҽгать
итүчедҽн
Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
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норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган түлҽү талҽп
ителгҽндҽ;
7) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның
вазыйфаи заты, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмалар
яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽренең муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда җибҽрелгҽн басма хаталарын һҽм хаталарын тҿзҽтүдҽн баш тартуы йҽ
мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына)
карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ
карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) туктатып тору нигезлҽре федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул
ителгҽн Россия Федерациясенең бүтҽн норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
күрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Күрсҽтелгҽн очракта
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле
үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин.
5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь чыганакта, электрон рҽвештҽ муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы) дҽүлҽт хакимиятенең тиешле органына, шулай ук
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр югарырак органга (ул
булган очракта) бирелҽ йҽ ул булмаган очракта турыдан-туры муниципаль хезмҽтне
күрсҽтүче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. Күп функцияле үзҽк хезмҽткҽре
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаятьлҽр шушы
күпфункцияле үзҽк җитҽкчесенҽ бирелҽ. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр күпфункцияле үзҽкне оештыручыга яисҽ
Татарстан Республикасының норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
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карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша,
күпфункцияле үзҽк аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
Республика порталыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмати системасыннан
файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ
кабул ителергҽ мҿмкин. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, күпфункцияле үзҽкнең, Бердҽм порталның яисҽ Республика порталының
рҽсми сайтыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмат системасы аша җибҽрелергҽ
мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽреннҽн, ҽлеге оешмаларның, Бердҽм порталның яисҽ
Республика порталының рҽсми сайтларыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин,
шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматлар булырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ торган муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи
затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм
(яисҽ) хезмҽткҽренең, оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), яшҽү урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүче юридик зат урнашкан урын турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ телефоны номеры
(номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ
тиешле почта адресы;
3) муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең
хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре
(гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре,
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең карары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы)
белҽн килешми торган дҽлиллҽр. Гариза бирүче тарафыннан аның дҽлиллҽрен раслый
торган документлар (булган очракта) яисҽ аларның күчермҽлҽре тапшырылырга
мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең икенче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча
теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ
куючыга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларга яисҽ югарырак органга (ул булганда) кергҽн шикаять аны
теркҽгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга,
күпфункцияле үзҽккҽ, оешмаларга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
документларны кабул итеп алганда яисҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽткҽн очракта яисҽ билгелҽнгҽн срокларны бозган очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн
алып биш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш.
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5.6. Шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽн
чыгару, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн
хаталарны һҽм ялгышларны тҿзҽтү, Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн
түлҽү алу каралмаган очракларда алынган акчаны гариза бирүчегҽ кире кайтару
рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерү кире кагыла.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм гариза бирүче телҽге буенча
электрон рҽвештҽ шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ биргҽн җавапта
канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, шикаять муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче орган, күпфункцияле үзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешма тарафыннан башкарыла торган
гамҽллҽр турында мҽгълүмат муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган хокук
бозуларны кичекмҽстҽн бетерү максатларында бирелҽ, шулай ук китерелгҽн
уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт алу
максатларында башкарырга кирҽк булган алга таба гамҽллҽр турында мҽгълүмат
күрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта
канҽгатьлҽндерелмҽгҽн дип танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре
турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе
турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
шикаятьлҽрне карап тикшерү буенча вҽкалҽтле вазифаи зат, хезмҽткҽр булган
материалларны, кичекмҽстҽн, прокуратура органнарына җибҽрҽ.
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1 нче кушымта
Торакны яңадан урнаштыруны һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыруны килештерү турында
карар кабул итүне раслый торган документның рҽвеше
(Дҽүлҽт килешүен гамҽлгҽ ашыручы орган бланкы)
Торакны яңадан урнаштыруны һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыруны килештерү
_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн бҽйле
рҽвештҽ
(Физик зат ф. и. о., юридик затның исеме – мҿрҽҗҽгать итүче)
үткҽрү нияте турында үзгҽртеп кору һҽм (яки) яңадан планлаштыру
бүлмҽлҽр
(кирҽкмҽгҽнне сызарга)
адресы буенча:
, билҽгҽн)
(кирҽкмҽгҽнне сызарга)
нигезендҽ:
(яңадан торгызыла торган һҽм (яки) хокук билгели торган документның
тҿре һҽм реквизитлары)
,
күчерелҽ торган бина)
тапшырылган документларны карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча карар кабул ителде:
1. Бирергҽ ризалык.
(переустройство, перепланировку, переустройство һҽм
перепланировку-күрсҽтергҽ кирҽк)
тҽкъдим ителгҽн проект (проект документациясе) нигезендҽ урыннар.
1
2. түбҽндҽгелҽрне билгелҽргҽ:
ремонт-тҿзелеш эшлҽрен башкару вакыты. “
”
20
.
буенча
“
”
20
г.;
ремонт-тҿзелеш эшлҽрен башкару режимы.
сҽгатьлҽп
кҿн.

кадҽр

3. Мҿрҽҗҽгать итүчене проект (проект документациясе) нигезендҽ бинаны үзгҽртеп
коруны һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыруны һҽм талҽплҽрне үтҽүне йҿклҽргҽ
(субъектның норматив хокукый акты реквизитлары күрсҽтелҽ
Тҽртибен регламентлаучы Россия Федерациясе яисҽ җирле үзидарҽ органы акты
1 * Ремонт-төзелеш
эшләрен башкару срогы
һәм
режимы
гариза
нигезендә
билгеләнә.
Килештерүне гамәлгә ашыручы орган гаризада күрсәтелгән ремонт-төзелеш эшләрен башкару вакытын һәм
режимын үзгәртсә, карарда мондый карар кабул итү мотивлары чагыла.
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булган җир кишҽрлеген, дҽүлҽт торак сертификатын кулланып, торак урыны сатып алу
вакытыннан алып 2 ай эчендҽ аның белҽн яшҽүче барлык гаилҽ ҽгъзалары белҽн
бергҽ бушату һҽм Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшыру
бурычын үз ҿстенҽ ала.
биналарны үзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру буенча ремонт-тҿзелеш
эшлҽрен башкару)
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4. Кабул итү комиссиясе башкарылган ремонт-тҿзелеш эшлҽрен кабул итҽ һҽм бинаны
үзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру турындагы актка билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
имза сала дип билгелҽргҽ.
5. Тернҽклҽндерүне тҿгҽллҽү һҽм (яисҽ) бинаны яңадан планлаштыру турындагы актка
имза салынганнан соң имза салынган актны җирле үзидарҽ органына җибҽрергҽ.
6. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны йҿклҽргҽ:
(структура атамасы
органның вазыйфаи заты Ф. и. бүлекчҽлҽре һҽм (яки) Ф. и. о.,
булган җир кишҽрлеген, дҽүлҽт торак сертификатын кулланып, торак урыны сатып алу
вакытыннан алып 2 ай эчендҽ аның белҽн яшҽүче барлык гаилҽ ҽгъзалары белҽн
бергҽ бушату һҽм Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшыру
бурычын үз ҿстенҽ ала.
килештерүне гамҽлгҽ ашыручы)
(килешүне гамҽлгҽ ашыручы
органның вазыйфаи заты имзасы)
Мҿһер урыны
Алу: “

”

20

.
(гариза бирүче яки
вҽкалҽтле зат имзасы)

Карар гариза бирүче адресына(аңа)
җибҽрелде) “

”

20

(карар кабул
ителгҽн
очракта,
шҽхсҽн
тутыра)

.

(почта аша рҿхсҽт җибҽрелгҽн очракта
тутырыла)
(гариза бирүче адресына (аңа)
карарны җибҽргҽн вазыйфаи затның
имзасы))
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2 нче кушымта
Торакны яңадан урнаштыруны һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыруны килештерүдҽн баш
тарту турында хҽбҽрнамҽнең рҽвеше

(Дҽүлҽт килешүен гамҽлгҽ ашыручы орган бланкы)
Хҽбҽр итү
_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн бҽйле
рҽвештҽ
(Физик зат ф. и. о., юридик затның исеме – мҿрҽҗҽгать итүче)
о
(кирҽкмҽгҽнне сызарга)
адресы буенча:
, билҽгҽн)
(кирҽкмҽгҽнне сызарга)
нигезендҽ:
(
,
)
тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча бинаны яңадан урнаштыруны
һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыруны килештерүдҽн баш тарту турында карар кабул
ителде, моңа бҽйле рҽвештҽ:
1.
2.
(килешүне гамҽлгҽ ашыручы
органның вазыйфаи заты имзасы)
Мҿһер урыны
Алу: “

”

20

.
(гариза бирүче яки
вҽкалҽтле зат имзасы)

(карар кабул
ителгҽн
очракта,
шҽхсҽн
тутыра)

(гариза бирүче адресына (аңа)
карарны җибҽргҽн вазыйфаи затның
имзасы))
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3 нче кушымта
.
(муниципаль берҽмлектҽге җирле үзидарҽ
органы исеме
муниципаль берҽмлек )
Урынны яңадан тҿзү һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру гаризалары
.
(яллаучы, йҽ арендатор, йҽ бина милекчесе, йҽ милекчелҽр күрсҽтелҽ)
ике һҽм аннан күбрҽк затның гомуми милкендҽге бина, ҽгҽр бер генҽ зат та булса
милекчелҽрдҽн яисҽ башка затлардан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ аларның мҽнфҽгатьлҽрен
якларга вҽкалҽтле)

Искҽрмҽ.

Физик затлар ҿчен түбҽндҽгелҽр күрсҽтелҽ: шҽхесне таныклаучы
документның фамилиясе, исеме, атасының исеме, реквизитлары (серия,
номер, кем һҽм кайчан бирелгҽн), яшҽү урыны, телефон номеры; физик зат
вҽкиле ҿчен: Вҽкилнең фамилиясе, исеме, атасының исеме, гаризага теркҽлҽ
торган ышанычнамҽ реквизитлары.
Юридик затлар ҿчен түбҽндҽгелҽр күрсҽтелҽ: исеме, оештыру-хокукый
формасы, урнашу урыны адресы, телефон номеры, юридик зат
мҽнфҽгатьлҽрен якларга вҽкалҽтле затның фамилиясе, исеме, атасының
атасы, бу вҽкалҽтлҽрне раслаучы документ реквизитлары һҽм гаризага кушып
бирелҽ торган документның реквизитлары.
Бүлмҽнең урнашкан урыны:
(тулы адрес күрсҽтелҽ: Россия Федерациясе
субъекты,
муниципаль берҽмлек, авыл җирлеге, урам, йорт, корпус, корылма,
фатир (бүлмҽ), подъезд, кат)
Бинаның милекчесе (һҽм) түбҽндҽгелҽр:

Рҿхсҽт итүегезне сорыйм
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(переустройство, перепланировку, переустройство һҽм
перепланировку-күрсҽтергҽ кирҽк)
билҽгҽн урыннар
(милек хокуклары, найм шартнамҽлҽре,
,
аренда килешүлҽрен күрсҽтергҽ кирҽк)
беркетеп бирелгҽн торакны үзгҽртеп кору һҽм (яки) үзгҽртеп планлаштыру проекты
(проект документлары) нигезендҽ.
Ремонт-тҿзелеш эшлҽрен башкару вакыты. “
”
20
.
буенча
“
”
20
.
Ремонт-тҿзелеш эшлҽрен башкару режимы.
сҽгатьлҽп
кҿн.

кадҽр

Түбҽндҽгелҽрне үтҽргҽ сүз бирҽм:
проект (проект документлары) нигезендҽ ремонт-тҿзелеш эшлҽрен башкару);
эш барышын тикшерү ҿчен муниципаль берҽмлек җирле үзидарҽ органы яисҽ аның
вҽкалҽтле органы вазыйфаи затларының ремонт-тҿзелеш эшлҽрен үткҽрү урынына
ирекле керү мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ;
эшлҽрне билгелҽнгҽн срокларда һҽм килештерелгҽн эш режимын үтҽп башкару.
Яңадан тҿзеклҽндерүгҽ һҽм (яки) яңадан планлаштыруга ризалык торак урынын
яллаучы гаилҽнең балигъ булмаган ҽгъзаларыннан Килешү буенча алынган
милек
хокукын
дҽүлҽт
теркҽве
социаль найм “
”
турында
:
№п/п

Фамилиясе, исеме,
атасының исеме

1

2

Шҽхесне таныклый
торган документ
(серия, номер, кем
тарафыннан һҽм
кайчан бирелгҽн)
3

Имза *

затлар
имзаларын
таныклау
турында тамга

4

5

________________
* Имза документларны кабул итүче вазыйфаи зат барында куела. Башка очракта,
нотариуста расланган гаилҽ ҽгъзасының язмача ризалыгы белҽн, бу хакта 5 графада
билге куелып, тапшырыла.
Гаризага түбҽндҽге документлар теркҽп бирелҽ:
1) үзгҽртеп корыла торган һҽм (яисҽ) планлаш- тырыла торган торак бинага (чын кешелҽр
яисҽ нотариаль тҽртиптҽ таныкланган күчермҽлҽргҽ) хокук билгели торган документлар,
ҽгҽр аңа хокук күчемсез мҿлкҽткҽ хокукларның һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽр Бердҽм
дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн булса;
2) битлҽрдҽ корылманы яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру проекты
(проект документациясе);
3) яңадан оештырыла торган һҽм (яисҽ) планлаш- тырыла торган бинаның техник
паспорты __ битлҽрендҽ;

277
4)____ битлҽрендҽ архитектура, тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽрен саклау буенча орган
бҽялҽмҽсе (торак бина яисҽ ул урнашкан йорт архитектура, тарих һҽм мҽдҽният ядкаре
булса) бинаны үзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру мҿмкинлеге турында орган
бҽялҽмҽсе;
5) яллаучының вакытлыча юкка чыккан гаилҽ ҽгъзаларының торак урынны үзгҽртеп коруга
һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыруга, кирҽк булганда (яңадан планлаштыруга) ризалыгын
раслый торган документлар;
6) башка документлар:
(ышаныч кҽгазьлҽре, уставлардан ҿземтҽлҽр һ.б.)
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен минем адреска түбҽндҽге ысул белҽн бирүне (җибҽрүне)
сорыйм:
Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталының шҽхси
кабинетына электрон рҽвештҽ
МФЦда
Гариза биргҽн затларның имзалары *:
“
”
20
.

(кҿне)
“

”

20

(кҿне)

(гариза
бирүченең
имзасы)

(мҿрҽҗҽгать итүче
имзасының ачыкламасы)

(гариза
бирүченең
имзасы)

(мҿрҽҗҽгать итүче
имзасының ачыкламасы)

.

* Социаль наем шартнамҽсе нигезендҽ торак урыныннан файдаланганда гариза як
сыйфатында күрсҽтелгҽн яллаучы тарафыннан аренда килешүе нигезендҽ торак
урыныннан файдаланганда, милекче – милекче (милекче) хокукында торак урыныннан
файдаланганда имза салына.
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4 нче кушымта
.
(муниципаль берҽмлектҽге җирле үзидарҽ
органы исеме
муниципаль берҽмлек )
Яңадан корылуны тҿгҽллҽүне раслый торган документны бирү турында
(яисҽ) күпфатирлы йортта бинаны яңадан планлаштыруга
ГАРИЗА
.
(яллаучы, йҽ арендатор, йҽ бина милекчесе, йҽ милекчелҽр күрсҽтелҽ)
ике һҽм аннан күбрҽк затның гомуми милкендҽге бина, ҽгҽр бер генҽ зат та булса
милекчелҽрдҽн яисҽ башка затлардан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ аларның мҽнфҽгатьлҽрен
якларга вҽкалҽтле)

Искҽрмҽ.

Физик затлар ҿчен түбҽндҽгелҽр күрсҽтелҽ: шҽхесне таныклаучы
документның фамилиясе, исеме, атасының исеме, реквизитлары (серия,
номер, кем һҽм кайчан бирелгҽн), яшҽү урыны, телефон номеры; физик зат
вҽкиле ҿчен: Вҽкилнең фамилиясе, исеме, атасының исеме, гаризага теркҽлҽ
торган ышанычнамҽ реквизитлары.
Юридик затлар ҿчен түбҽндҽгелҽр күрсҽтелҽ: исеме, оештыру-хокукый
формасы, урнашу урыны адресы, телефон номеры, юридик зат
мҽнфҽгатьлҽрен якларга вҽкалҽтле затның фамилиясе, исеме, атасының
атасы, бу вҽкалҽтлҽрне раслаучы документ реквизитлары һҽм гаризага кушып
бирелҽ торган документның реквизитлары.
Бүлмҽнең урнашкан урыны:
(тулы адрес күрсҽтелҽ: Россия Федерациясе
субъекты,
муниципаль берҽмлек, авыл җирлеге, урам, йорт, корпус, корылма,
фатир (бүлмҽ), подъезд, кат)
Бинаның милекчесе (һҽм) түбҽндҽгелҽр:
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Проект нигезендҽ эшлҽнгҽн бинаны үзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру эшлҽрен
кабул итүегезне сорыйм
____________________________, һҽм башкарма комитет карары нигезендҽ
(проектны эшлҽүченең исеме)
_______________________________________________________________________
__________________________
Проектта каралган эшлҽр:
___________________________________________________________________________.
(эшлҽрне башкаручының исеме һҽм реквизитлары)
Проектта каралган эшлҽр түбҽндҽге срокларда үтҽлде:
Эшлҽрне тҿгҽллҽү ______________________Эшлҽрне тҿгҽллҽү ___________________
Ремонт-тҿзелеш эшлҽрен кабул итү ҿчен комиссия китүнең кҿне һҽм вакыты турында хҽбҽр
итүегезне сорыйм
электрон почта адресы буенча _______________________________________________
телефон буенча _______________________________________________________________
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен минем адреска түбҽндҽге ысул белҽн бирүне (җибҽрүне)
сорыйм:
Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталының шҽхси
кабинетына электрон рҽвештҽ
МФЦда
Гариза биргҽн затларның имзалары *:
“
”
20
.

(кҿне)
“

”

20

(кҿне)

(гариза
бирүченең
имзасы)

(мҿрҽҗҽгать итүче
имзасының ачыкламасы)

(гариза
бирүченең
имзасы)

(мҿрҽҗҽгать итүче
имзасының ачыкламасы)

.

* Социаль наем шартнамҽсе нигезендҽ торак урыныннан файдаланганда гариза як
сыйфатында күрсҽтелгҽн яллаучы тарафыннан аренда килешүе нигезендҽ торак
урыныннан файдаланганда, милекче – милекче (милекче) хокукында торак урыныннан
файдаланганда имза салына.
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5 нче кушымта
Документлар кабул итүдҽн баш тарту турында хҽбҽрнамҽ рҽвеше

(Дҽүлҽт килешүен гамҽлгҽ ашыручы орган бланкы)
Хҽбҽр итү
_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн бҽйле
рҽвештҽ
(Физик зат ф. и. о., юридик затның исеме – мҿрҽҗҽгать итүче)
о
(кирҽкмҽгҽнне сызарга)
адресы буенча:
, билҽгҽн)
(кирҽкмҽгҽнне сызарга)
нигезендҽ:
(
,
)
тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге
документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар кабул ителде:
1.

очракларда

2.
(килешүне гамҽлгҽ ашыручы органның
вазыйфаи заты имзасы)
Мҿһер урыны
Алу: “

”

20

.
(гариза бирүче яки
вҽкалҽтле зат имзасы)

(карар кабул
ителгҽн
очракта,
шҽхсҽн
тутыра)

(гариза бирүче адресына (аңа) карарны
җибҽргҽн вазыйфаи затның имзасы))

6 нче кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Башкарма
комитет
җитҽкчесенҽ______________
:__________________________
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
______________________________________________________________________
(хезмҽтнең атамасы)
Язылган:_____________________________________________________________
____________________________________________
Дҿрес мҽгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽсе булып торган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Ҽлеге гаризага кертелгҽн, шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбҽндҽ кертелгҽн мҽгълүматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документ күчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар
гамҽлдҽ һҽм андагы мҽгълүматлар дҿрес.
______________
(кҿне)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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7 нче кушымта
РАСЛЫЙМ
______________________________________
(вазыйфаи зат)
__________________ (___________________)
(шҽхси имза) (имзаның аңлатмасы)
М.У. " ___ _________ 20__ ел
Күпфатирлы йорттагы бүлмҽлҽр үзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру
турында
АКТ

___________ " ___ " ________ 20 ел
Объектның
адресы:
__________________________________________________________________________
___________________
(йорт)
Бина _________________________________________________ ________________
________________
(күрсҽтү: торак/торак булмаган) (№ подъезд) (этаж)
Комиссия вҽкиллҽр составында:
- ______________ (рҽисе) - __________________________________________________
мҿрҽҗҽгать
итүче
(заказчы)
____________________________________________________________
башкаручы
(эшлҽр
җитештерүче)
_________________________________________________
- күпфатирлы йорт белҽн идарҽ итүче оешмалар (кирҽк булганда) билгелҽгҽн:
_______________________________
1. Комиссиягҽ түбҽндҽге эшлҽр кертелде:
__________________________________________________________________________
_______ (биналарны, элементларны, инженерлык системаларын күрсҽтеп)
2. Эшлҽр башкарылды:
__________________________________________________________________________
______ (эшлҽр җитештерүченең исеме һҽм реквизитлары)
3. Проект (башкарма) документациясе эшлҽнде:
__________________________________________________________________________
_______
(документация составы, исеме һҽм авторның реквизитлары)
расланган _________________________________________ "____________ г. (раслаучы
зат статусы)
4. Эшлҽр түбҽндҽге срокларда башкарылды:
эшлҽр башлану "__________ 20____ ел; тҽмамлану "______________ 20___ ел.
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5.
Урыннарны
(элементларны,
инженерлык
системаларын)
кабул
итүгҽ
белдерелгҽннҽрнең табигатен карау һҽм проект (башкарма) документлары белҽн
танышу нигезендҽ түбҽндҽгелҽр билгелҽнгҽн:
5.1. ________________________________________________________ (проектка туры
килҽ / туры килми - күрсҽтергҽ)
5.2.
__________________________________________________________________________
____ (күзҽтчелек органнары кисҽтүлҽре-(ачыкладылар/бетермҽделҽр)
КОМИССИЯЛҼР:
1. Күрсҽтелгҽн эшлҽрне санарга:
__________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________
_______
норматив документлар талҽплҽренҽ туры китереп башкарылмаган,
күпфатирлы йортлар ҿчен гамҽлдҽ булган йортлар.
2. Шагыйрь планнарга үзгҽрешлҽр кертү ҿчен чын Актны нигез дип санарга һҽм
техник инвентаризация органнарының экспликациялҽре.
Актка кушымталар:
1. Башкарма сызымнар:
__________________________________________________________________________
_____ (билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кертелгҽн үзгҽрешлҽр белҽн проект материаллары)
__________________________________________________________________________
______
2.
______________________
_______________________________________________________
(күрсҽтергҽ)
__________________________________________________________________________
______
Комиссия
рҽисе
___________________________________
_________________________)
(шҽхси имза) (имзаның аңлатмасы)
Комиссия ҽгъзалары
_______________________ ( _______________________ )
_______________________ ( _______________________ )

(

284
Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның 28 июлендҽге
242 номерлы карарына 8 нче кушымта
Проект документациясен, эшлҽрне җитештерү проектын һҽм инженер-топографик
планны килештерү буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге административ регламенты (алга таба
- Регламент) проект документациясен, эшлҽрне җитештерү проектын һҽм инженертопографик планны (алга таба - муниципаль хезмҽт) килештереп, муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба мҿрҽҗҽгать итүче).
Гариза милекче, күчемсез мҿлкҽт объектыннан файдалану хокукына ия зат яисҽ
күчемсез мҿлкҽт объекты милекчесе исеменнҽн капиталь тҿзелеш объектларын,
капиталь тҿзелеш объектларын, тҿзеклҽндерү эшлҽре һҽм башка җир эшлҽре
(мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) тҿзүгҽ шартнамҽ тҿзергҽ хокуклы.
1.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҽгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турындагы мҽгълүмат түбҽндҽгечҽ
урнаштырыла:
1) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽрендҽ
урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат стендларында.
2) муниципаль
районның
«Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://www.apastovo.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында (https:/
www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽүлҽт мҽгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
түбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) муниципаль район (яки шәһәр округы) Башкарма комитетында (алга таба Башкарма комитет):
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне күрсҽтү
тҽртибе һҽм сроклары турында Республика реестрындагы белешмҽлҽр нигезендҽ
мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүматтан
файдалану мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан нинди дҽ булса талҽплҽрне үтҽмичҽ, шул
исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча, гамҽлгҽ ашырыла, аны
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мҿрҽҗҽгать итүченең техник чараларына урнаштыру программа тҽэминатының хокук
иясе белҽн лицензия яисҽ башка килешү тҿзүне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итүчене
түлҽүне, теркҽүне яисҽ авторизациялҽүне, яисҽ аларга шҽхси мҽгълүматларны бирүне
күздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, кергҽн
мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле
үзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш графигы, белешмҽ
телефоннары); муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары һҽм сроклары турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган
норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризаны
карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында, муниципаль хезмҽт күрсҽтү һҽм
теркҽү сроклары турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында; муниципаль
хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта урнаштыру урыны турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат бирү турында; затларның
гамҽллҽренҽ яисҽ гамҽл кылмауларына карата шикаять бирү тҽртибе турында
мҽгълүмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен җаваплы бүлекнең
вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне
җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып ҿч эш кҿне эчендҽ
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ бирелҽ.
Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирү мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽүлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат муниципаль
районның рҽсми сайтында һҽм башкарма комитет биналарында мҿрҽҗҽгать итүчелҽр
белҽн эшлҽү ҿчен мҽгълүмат стендларында урнаштырыла.
Мҽгълүмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла торган Татарстан
Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽге мҽгълүмат муниципаль хезмҽт турында 2.1, 2.3,
2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы белешмҽлҽр, Регламентның булу
урыны, белешмҽ телефоннары, башкарма комитетының эш вакыты турындагы,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ гаризаларны кабул итү графигы турындагы белешмҽлҽр
керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми бастырып
чыгару чыганакларын күрсҽтеп), муниципаль районның рҽсми сайтында «Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль районның
рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика
реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
үзара хезмҽттҽшлек турында килешү - инженерлык коммуникациялҽре
проектларын караганда үзара хезмҽттҽшлек итү турында килешү инженер
коммуникациялҽренең һҽм башка зоналарның сак зоналарында эш итүчелҽрнең
территориядҽн файдалануның махсус шартлары булган балансы «бер тҽрҽзҽ»
кысаларында күрсҽтелгҽн проектларны хезмҽттҽшлек турында килешүдҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ һҽм вакытларда карау максатларында башкарма комитет белҽн
файдалануның махсус шартлары булган нисбҽтеннҽн гыйбарҽт. Хезмҽттҽшлек
турында килешү тҿзегҽн оешмалар исемлеге муниципаль районның (яисҽ шҽһҽр
округының) рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ
урнаштырыла;
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ЮХИДИ - шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итүнең дҽүлҽт мҽгълүмат
системасы;
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча күпфункцияле үзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл)
җирлегендҽ һҽм шҽһҽр округында тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү
буенча күпфункцияле үзҽкнең территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офис) "
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген
оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе
Хҿкүмҽте карары белҽн расланган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата - муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка (муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр кергҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн хата
(описка, басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).;
ЕСИА - Электрон рҽвештҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кулланыла торган мҽгълүмати системаларның мҽгълүмати-технологик хезмҽттҽшлеген
тҽэмин итүче инфраструктурада идентификация һҽм аутентификациянең бердҽм
системасы.
Мҽгълүмати аралашуда катнашучыларның (мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең һҽм
башкарма хакимият органнарының һҽм җирле үзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының)
дҽүлҽт
мҽгълүмат
системаларында
һҽм
башка
мҽгълүмат
системаларында булган мҽгълүматтан файдалануын тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт
мҽгълүмат системасы;
МФЦ - «Татарстан Республикасында дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге» дҽүлҽт бюджет учреждениесе;
МФЦ - Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽренең автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы.
Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне
оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2
статьясындагы 3 пункты (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ
бирелгҽн гарызнамҽ аңлашыла.
2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Проект документациясен, эшлҽр җитештерү проектын һҽм инженер-топографик
планны килештерү.
2.2. Җирле үзидарҽнең муниципаль хезмҽтне турыдан-туры күрсҽтүче башкарма-боеру
органы исеме
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитеты
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булып түбҽндҽгелҽр тора:
1) инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр трассаларының башкарма
схемасын топографик планга тҿшерү турында хҽбҽрнамҽ (1 нче кушымта);
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар (2 нче кушымта).
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2.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итүчегҽ «Электрон имза
турында» 2011 елның 06 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 63ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ башкарма комитетының (яки башкарма
комитетның) вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы куелган
электрон документ рҽвешендҽ Республика порталының шҽхси кабинетына җибҽрелҽ.
2.3.3. Мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен
МФЦда электрон документның МФЦ мҿһере һҽм МФЦ хезмҽткҽре имзасы белҽн
расланган кҽгазь чыганакта бастырылган нҿсхҽсе рҽвешендҽ алырга мҿмкин.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ
күрсҽтү нҽтиҗҽсен яисҽ кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсен муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү
кирҽклеген дҽ исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты, туктатып тору
мҿмкинлеге Россия Федерациясе законнары белҽн каралган очракта, муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору вакыты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган
документларны тапшыру (юллау) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы - 12 эш кҿненнҽн дҽ артык түгел.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн соң икенче кҿнне
исҽплҽнҽ башлый.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктату каралмаган.
2.4.3. Электрон документ рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
булган документның юнҽлеше муниципаль хезмҽт күрсҽтүне рҽсмилҽштерү һҽм теркҽү
кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри
булган хезмҽт күрсҽтүлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны тапшыру тҽртибе
2.5.1. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽге документларны
тапшыра:
1) шҽхесне таныклаучы документ (МФЦга мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ бирелҽ);
2) гариза:
- МФЦ га мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазь чыганактагы документ рҽвешендҽ (3 нче
кушымта);
- электрон рҽвештҽ (гаризаның электрон формасына тиешле белешмҽлҽр кертү
юлы белҽн тутырыла), ул 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган. Регламент,
Республика порталы аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ.
3) мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле вҽкиле вҽкалҽтлҽрен таныклаучы документ,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта (физик затларның
законлы вҽкиллҽреннҽн тыш);
4) эшлҽр башкару планлаштырылган (җир кишҽрлегенҽ Бердҽм дҽүлҽт күчемсез
мҿлкҽт реестрында хокук теркҽлгҽн яисҽ җир кишҽрлеге муниципаль районның яисҽ
шҽһҽр округының Башкарма комитеты карамагына һҽм (яисҽ) файдалануга
тапшырылган очракта) җир кишҽрлегенҽ милек, ия булу яисҽ аннан файдалану хокукын
раслый торган документлар;
5) вҽкалҽтле органга мҿрҽҗҽгать итү вакытына кадҽр 30 календарь кҿннҽн
алданрак ҽзерлҽнгҽн җир кишҽрлегенең 1:500 масштабында җир кишҽрлегенең
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инженерлык-топографик планы нигезендҽ башкарылган эшлҽр башкаруга проект
документациясе:
а) трассалар(ы) схемасын салу урыны чиклҽрен күрсҽтеп, аңлатма язуы,
ситуацион план һҽм борылыш почмакларында координаталар күрсҽтелгҽн инженерлык
челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽренең (ы) башкарма схемасы;
б) заказчы һҽм тҿзелеш оешмасы җитҽкчелеге тарафыннан расланган эшлҽр
башкару графигы (тҿзелешнең дҽвамлылыгы нормалары буенча) һҽм бозылган юл
ҿслеген, яшел утыртмаларны һҽм тҿзеклҽндерүнең башка элементларын тулысынча
торгызу. Кышкы чорда башкарыла торган эшлҽр графигында юл ҿслеген торгызу һҽм
аны кабат торгызу сроклары күрсҽтелҽ;
в) инженерлык челтҽрлҽрен, кызыл линиялҽрне, объектларны урнаштыру
урыннарын (вакытлыча яисҽ даими коймалар һҽм коймалар, тҿзелеш урманнары һҽм
стационар югарылыклар, шҽһҽр инфраструктурасы элементлары) билгелҽп, телҽсҽ
нинди материал, конструкциялҽр, җиһазлар тҿрлҽрен кушу белҽн топографик тҿшерү
(1:500 масштабы);
г) урамнарның һҽм магистральлҽрнең, җҽяүлелҽр тротуарларының юл ҿлешендҽ
эшлҽр башкарылган очракта транспорт чараларының һҽм җҽяүлелҽрнең юл хҽрҽкҽтен
оештыру схемасы;
д) эшлҽр башкару планлаштырыла торган (үзара хезмҽттҽшлек турында килешү
тҿзегҽн оешмалар белҽн килештерү талҽп ителми) инженерлык коммуникациялҽрен
эксплуатациялҽү, автомобиль юлларын эксплуатациялҽү, саклау зоналары
балансында тотучылар белҽн килештерү;
6) проект документациясендҽ күрсҽтелгҽн һҽр коммуникация ҿчен ресурслар
белҽн тҽэмин итүче оешма ҿчен гамҽлдҽге техник шартлар (җир кишҽрлегенең шҽһҽр
тҿзелеше планы бирелмҽгҽн йҽ аның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамланган очракта).
2.5.2. Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан түбҽндҽге ысулларның берсен кулланып тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) КФҮ аша кҽгазь чыганакларда һҽм электрон документлар рҽвешендҽ, 2.5.3
пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган (таныкланган) электрон документлар
рҽвешендҽ. Регламент;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.3. Физик затлар һҽм индивидуаль эшкуарлар гариза һҽм кирҽкле
документларны Республика порталы аша юллаганда гади электрон имза белҽн
гаризаны имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүчегҽ ЕСИАда теркҽлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алуны стандарт язылудан
түбҽнрҽк дҽрҽҗҽдҽ расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре, гариза һҽм кирҽкле документлар җибҽргҽндҽ, Республика порталы
ярдҽмендҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн гаризаны имзалыйлар.
Регламентның 2.5.1 пунктының 3-5 бүлеклҽрендҽ күрсҽтелгҽн документларны
республика порталы аша тапшырганда мҿрҽҗҽгать итүче документларның электрон
рҽвешлҽрен яисҽ электрон формадагы документларны «Электрон имза турында» 2011
елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган, шул исҽптҽн
нотариуслар белҽн дҽ, тапшыра ала.
2.5.4. Гариза бирүчедҽн талҽп итү тыела:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшырылган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документлар һҽм мҽгълүмат тапшыру яисҽ гамҽллҽр башкару;
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2) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 ҿлешендҽ
күрсҽтелгҽн исемлеккҽ кертелгҽн мондый хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ күрсҽтелҽ
торган хезмҽтлҽрне һҽм мҽгълүматны алу керми торып, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
кирҽкле һҽм башка дҽүлҽт органнарына, җирле үзидарҽ органнарына, оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итү белҽн бҽйле килешүлҽрне, шул исҽптҽн килештерүлҽрне гамҽлгҽ
ашыру;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта
баш тартканда йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканда, түбҽндҽге очраклардан тыш, документлар һҽм мҽгълүмат
тапшырылганда:
а) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза башта бирелгҽннҽн соң
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ кагылышлы норматив хокукый актлар талҽплҽрен
үзгҽртү;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итүче
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта баш
тартканнан соң бирелгҽн документларда хаталар булу йҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган документлар комплектына кертелмҽгҽн
документлар булу;
в) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тартканнан соң яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканнан соң документларның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлану яисҽ
мҽгълүматны үзгҽртү;
г) башкарма комитетының, МФЦ хезмҽткҽре вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта баш тартканда йҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда
яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартканда, бу хакта башкарма комитет
җитҽкчесе имзасы белҽн язма рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тартканда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хҽбҽр итҽ, шулай ук
китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенүлҽр китерҽ;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документларны һҽм
мҽгълүматны кҽгазь чыганакта бирү, мондый документларга тамга салу йҽ аларны алу
дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм федераль
законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары карамагында булган һҽм мҿрҽҗҽгать итүче күз алдына китерергҽ
хокуклы булган муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче аларны
мҿрҽҗҽгать итүчелҽр, шул исҽптҽн электрон рҽвештҽ, алу ысуллары, аларны тапшыру
тҽртибе; ҽлеге документлар белҽн эш итүче дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ органы йҽ
оешма
2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында килеп чыга:
17) юридик зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта Федераль салым хезмҽтеннҽн юридик
затларның бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр соратып алына;
18) индивидуаль эшкуар мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта Федераль салым
хезмҽтеннҽн индивидуаль эшкуарларның бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр
соратып алына;
19) күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр (күчемсез
мҿлкҽт объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары турында
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белешмҽлҽр) - Дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте
(Росреестр);
20) күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлергҽ тиеш булмаган
муниципаль мҿлкҽтне, дҽүлҽт яисҽ муниципаль милектҽге җир кишҽрлеген бирүгҽ
шартнамҽ турында белешмҽлҽр - башкарма комитет;
21) дҽүлҽт яисҽ муниципаль милек җирлҽрендҽ урнаштырылырга мҿмкин булган
объектларны җир кишҽрлеклҽре бирмичҽ һҽм сервитутлар - Башкарма комитет
тарафыннан урнаштыруга рҿхсҽт;
22) тҿзелешкҽ рҿхсҽт (Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында
билгелҽнгҽн очракларда) - Башкарма комитет;
23) гариза бирүченең законлы вҽкиле тарафыннан бирелгҽн очракта (Россия
Федерациясе гражданлык хҽле актларын теркҽү органнары тарафыннан бирелгҽн туу
турында таныклык яисҽ Россия Федерациясе законнары нигезендҽ опека һҽм
попечительлек органнары тарафыннан бирелгҽн документ ҿлешендҽ) мҿрҽҗҽгать
итүченең законлы вҽкиле вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ - граждан хҽле
актларын рҽсмилҽштерүнең бердҽм дҽүлҽт реестры йҽ социаль тҽэмин итүнең бердҽм
дҽүлҽт мҽгълүмат системасы;
24) эшлҽр башкару ҿчен (шул исҽптҽн территориаль зона, кызыл линиялҽр
чиклҽре турында, территориядҽн файдалануның махсус шартлары булган зоналар
булу) чиклҽүлҽр булу яисҽ булмау турында белешмҽлҽр (МКУ, Бүлек) башкарма
комитетының архитектурасы һҽм шҽһҽр тҿзелеше буенча;
25) ышаныч бирү һҽм аның эчтҽлеге турында белешмҽлҽр - нотариатның
бердҽм мҽгълүмат системасы.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать итүче Регламентның 2.6.1 пунктының 1 - 7 пунктчаларында
күрсҽтелгҽн документларны (белешмҽлҽрне) мондый документларны тҿзүгҽ һҽм
имзалауга вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн
таныкланган электрон документлар формасында Республика порталы ярдҽмендҽ яисҽ
МФЦда кҽгазь чыганакта тапшырырга хокуклы.
2.6.3. Күрсҽтелгҽн дҽүлҽт хакимияте органнары, башкарма комитетының
структур бүлекчҽлҽре тарафыннан документлар һҽм белешмҽлҽр тапшырмау
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.6.4. Күрсҽтелгҽн органнарның соралган (үз вакытында бирмҽгҽн) һҽм
кулланышта булган белешмҽлҽрне тапшырмаган вазыйфаи заты һҽм (яисҽ)
күрсҽтелгҽн органнарның хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
административ, дисциплинар яисҽ башка җаваплылыкка тартылырга тиеш.
2.6.5. Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар талҽп итү тыела, шул исҽптҽн дҽүлҽт
органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле үзидарҽ
органнары карамагындагы оешмалар карамагындагы муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽн
ҿчен гариза бирүче тарафыннан түлҽү кертелүне раслый торган белешмҽлҽрне талҽп
итү тыела.
Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары карамагындагы оешмалар карамагында булган белешмҽлҽрне
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырмау мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.7. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
(асылы буенча каралмыйча документларны кире кайтару)
2.7.1. Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен түбҽндҽгелҽр нигез була:
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20) Регламентның 2.5.1 пункты нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
мҿстҽкыйль рҽвештҽ бирелергҽ тиешле документларны тапшырмау яисҽ каршылыклы
белешмҽлҽр булган документларны тапшыру;
21) ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлек кысаларында соратып алынган
законлы вҽкиллҽр турында белешмҽлҽрне расламау, гариза (сорау) бирүнең шуңа
вҽкалҽтле булмаган зат тарафыннан бирелүе;
22) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
23) дҿрес булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, ҽйтеп бетергесез
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зарарланулар булган, аларның эчтҽлеген, кҿчен югалткан
документларны бертҿрле генҽ аңлатмый торган документларны тапшыру;
24) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт алучы булмаган затның
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать итүе;
25) гаризаның электрон формасында мҽҗбүри кырларны корректлы тутырмау,
электрон формада һҽм тапшырылган документларда каршылыклы белешмҽлҽр булу;
26) гариза (гариза) һҽм башка документлар электрон рҽвештҽ гамҽлдҽге
законнарны бозып электрон имзадан файдаланып имзаланган;
27) электрон документлар аларны бирү форматларына куелган талҽплҽргҽ туры
килми һҽм (яисҽ) укымыйлар.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гаризаларны һҽм документларны
кабул итүдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итүчене кабул иткҽн вакытта да,
башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) алганнан соң да, гаризаны
теркҽгҽн кҿннҽн алып 7 эш кҿненнҽн артмаган вакытта кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 4 нче
кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
башкарма комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында
карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының һҽм (яисҽ) КФҮдҽ шҽхси
кабинетына җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар Бердҽм
порталда бастырылган муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълүмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
гаризаларны һҽм башка документларны кабул итүдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору яки муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.8.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге:
1) проектлана
торган
инженерлык
коммуникациялҽрен
урнаштыру
территорияне планлаштыру документларына туры килми;
2) проект документациясенең Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексына,
СП 42.13330.2016, CHиП 2.07.01-89га туры килмҽве;
3) проект документларында тҿзелеш зонасына керҽ торган гамҽлдҽге
инженерлык коммуникациялҽрен алып чыгу күрсҽтелмҽгҽн;
4) проектлау территорияне планлаштыру буенча проект документациясе
эшлҽнмҽгҽн территориялҽр буенча алып барыла, моңа кануннар нигезендҽ
территорияне планлаштыру документларын эшлҽү талҽп ителмҽгҽн очраклар керми;
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5) инженерлык коммуникациялҽрен урнаштыру башкарма комитет тарафыннан
тҿзелҽ торган җир кишҽрлеклҽрендҽ проектлана, бу аларны тҿзелеш, тҿзеклҽндерү
һҽм эшчҽнлекнең башка тҿрлҽренҽ куллану мҿмкинлеген тоткарлый яисҽ сизелерлек
начарайта;
6) проектлана торган инженерлык коммуникациялҽре тоташтыру проект
документациясе тарафыннан каралган объектка җиткерелмҽгҽн;
7) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гаризаны мҿрҽҗҽгать итүче
инициативасы белҽн чакыртып алу.
2.8.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл
була.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турындагы карар, баш тартуның
сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 2 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ
рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарма комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи
заты (башкарма комитет) тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту
турында карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының һҽм (яисҽ) КФҮдҽ шҽхси
кабинетына җибҽрелҽ.
2.8.6. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза Бердҽм порталда бастырылган
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүмат нигезендҽ
бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка
тҿрле түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽте күрсҽтүдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган документ (-лар) турында мҽгълүмат
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.

2.11. Мондый түлҽүнең күлҽмен исҽплҽү методикасы турындагы мҽгълүматны да
кертеп, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽрне
күрсҽткҽн ҿчен түлҽүне алу тҽртибе, күлҽме һҽм алу нигезлҽре
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешма
тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽт күрсҽтү турында гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтү вакыты - 15 минуттан
артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнаша торган оешма тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽттҽн файдалану турындагы
гаризасын, шул исҽптҽн электрон формада, теркҽү вакыты һҽм тҽртибе
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2.13.1. МФЦга гариза биргҽн кҿнне шҽхси мҿрҽҗҽгатьтҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
гариза бирелгҽн кҿнне МФЦның теркҽү номеры һҽм гаризаның җибҽрелүен раслаучы
АИСтан расписка бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать итүче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта аша
ала, гаризаның теркҽү номеры һҽм гариза бирү кҿне күрсҽтелгҽн гаризаның
җибҽрелүен раслый.
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган бүлмҽлҽргҽ, кҿтү залына, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнҽклҽре һҽм
һҽр муниципаль хезмҽтне күрсҽтү ҿчен 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 ҿчен керү
мҿмкинлеген тҽэмин итүгҽ карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгынга каршы система һҽм янгын сүндерү
системасы белҽн җиһазланган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрне кабул итү урыннары документларны рҽсмилҽштерү ҿчен
кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага уңайлы керү-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедиа
мҽгълүматы мҿрҽҗҽгать итүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына каршылыксыз керү максатларында
түбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) күрү һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итү функциясенең нык бозылуы булган
инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм күрсҽтү;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерү мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт күрсҽтүлҽргҽ тоткарлыксыз керүен тҽэмин итү ҿчен
кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълүмат йҿртүчелҽрне аларның тормыш эшчҽнлеген
чиклҽүне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен кирҽкле тавыш һҽм күрү мҽгълүматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълүматны Брайль рельефлы-нокталы
шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽ кертү;
6) үткҽргеч этне, аны махсус укытуны раслаучы һҽм Россия Федерациясе Хезмҽт
һҽм социаль яклау министрлыгының "Эт-үткҽргечне махсус укытуны раслый торган
документ формасын һҽм аны бирү тҽртибен раслау турында" 22.06.2015 № 386н
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм тҽртиптҽ бирелүче документ булганда
рҿхсҽт итү.
2.14.3. 2.14.2 пунктының 1 - 4 бүлеклҽрендҽ күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт
күрсҽтелгҽндҽ файдаланыла торган объектларны һҽм инвалидларның файдалана
алуын тҽэмин итү ҿлешендҽ талҽплҽр. Регламент 2016 елның 1 июленнҽн соң
файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация үткҽн объектларга һҽм чараларга
карата кулланыла.
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2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең үтемлелеген һҽм сыйфатын күрсҽткечлҽре,
шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
барышы турында, шул исҽптҽн мҽгълүмати-коммуникация технологиялҽрен кулланып,
мҽгълүмат алу мҿмкинлеге йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ
(шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ) муниципаль хезмҽт алу мҿмкинлеге, җирле үзидарҽ
органының башкарма күрсҽтмҽ органы телҽсҽ кайсы территориаль бүлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау (экстерриториаль принцип), 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 15 статьясында каралган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽрендҽ берничҽ дҽүлҽт һҽм (яисҽ) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гарызнамҽ ярдҽмендҽ мҽгълүмат алу мҿмкинлеге (шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ)
алу мҿмкинлеге, җирле үзидарҽ органының телҽсҽ кайсы территориаль бүлекчҽсендҽ
2.15.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең үтемлелек күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽр:
5) җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада
документлар кабул ителҽ торган бина урнашкан;
6) белгечлҽрнең, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул итҽ торган
бүлмҽлҽрнең җитҽрлек санда булуы;
7) мҽгълүмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм
сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
8) инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга
комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдҽм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итү һҽм карау срокларын үтҽү;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын үтҽү;
3) башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн үзара хезмҽттҽшлеге саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең КФҮ хезмҽткҽрлҽре
белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза биргҽндҽ бер тапкыр
башкарыла;
4.2) муниципаль хезмҽтне МФЦда электрон документның кҽгазь формасында
күрсҽтү нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта бер тапкыр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн
бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итүче күчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҮ шҽхси
кабинетында алынырга мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҿрҽҗҽгать итүчене яшҽү урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽү (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ сайлау
буенча телҽсҽ кайсы МФЦда гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне комплекслы гарызнамҽ составында
алырга хокуклы.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстрориаль принцип буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт экстриториаль
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принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада муниципаль хезмҽт күрсҽтү
үзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ күрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итүче
түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълүмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ Республика
порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм мҽгълүматны бирү;
в) электрон рҽвештҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
гаризаларның үтҽлеше турында белешмҽлҽр алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын
бҽялҽүне тормышка ашырырга;
д) муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ күрсҽтү нҽтиҗҽсен
алырга;
е) башкарма комитетның, шулай ук аның вазыйфаи затларының, муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең Республика порталы, федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы
порталы ярдҽмендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽ кылынган
карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларга) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять
белдерү процессын тҽэмин итҽ торган федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы
порталы, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽн органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан кылынган карарларга һҽм
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) шикаять бирү.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең МФЦга кабул итүгҽ язылуы (алга таба - язма)
Республика порталы, МФЦ контакт-үзҽге телефоны аша башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул итү ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка күпфункцияле
кабул итү графигының үзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн кҿнега язылу бу кҿне башланганчы бер тҽүлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ соратып алына торган мҽгълүматларны күрсҽтергҽ кирҽк, шул исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн кҿне һҽм кабул итү вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры килмҽгҽн
очракта, мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган документларга алдан
язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ талонны раслау мҿмкинлеге
тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче электрон почта адресын хҽбҽр итсҽ, күрсҽтелгҽн
адреска, кабул итү кҿнен, вакытын һҽм урынын күрсҽтеп, алдан язылуны раслау
турында мҽгълүмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итүче мҽҗбүри тҽртиптҽ хҽбҽр
ителҽ, алдан язылу кабул итүнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут үткҽннҽн соң
килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация һҽм
аутентификация үтүдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн башка гамҽллҽр кылуны, кабул итү
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максатын күрсҽтүне, шулай ук кабул итү ҿчен вакытлыча интервалның озынлыгын
исҽплҽү ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирүне талҽп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм аларны үтҽү тҽртибенҽ
талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон рҽвештҽ башкару
үзенчҽлеклҽре, шулай ук күп функцияле үзҽклҽрдҽ административ процедураларны
башкару үзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү;
2) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һҽм карау;
3) ведомствоара гарызнамҽлҽр муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
5) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (җибҽрү).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү
3.2.1. Административ процедураны үтҽү башланганчы мҿрҽҗҽгать итүченең
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате нигез булып тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр),
түбҽндҽгелҽр тора:
- күпфункцияле үзҽккҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - КФҮ хезмҽткҽре;
- мҿрҽҗҽгать итүченең башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать итүендҽ - инфраструктура
үсеше бүлегенең баш белгече (алга таба - консультациялҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат).
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне МФЦда шҽхсҽн үзе һҽм телефон
һҽм электрон почта аша күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында консультация алырга
хокуклы.
КФҮ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тапшырыла торган документациянең составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультация бирҽ.
Гариза бирүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүматны
күпфункцияле үзҽк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле рҽвештҽ алырга мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
бирелҽ торган документациянең составы, формасы һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен
кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итүче телефон һҽм электрон почта аша башкарма комитетка
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук Республика порталында, район сайтында муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу
ҿчен тапшырыла торган документлар составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультация алырга хокуклы.
Консультирование ҿчен җаваплы вазыйфаи зат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн алып ҿч
эш кҿне эчендҽ башкарыла.
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Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
бирелҽ торган документациянең составы, формасы һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен
кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул итү
һҽм карау
3.3.1. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен документлар кабул итү яисҽ
МФЦның читтҽн торып эш урыны.
3.3.1.1. Мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гарызнамҽ белҽн МФЦга мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм документларны Регламентның
2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2. КФҮ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итүче:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен раслый;
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры
килүен тикшерҽ;
МФЦ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
кҽгазь чыганакта Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканировкалый;
МФЦ АИСтан гаризаны ача;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тикшерүгҽ һҽм имзалауга тапшыра;
имзалаганнан соң, МФЦ АИСта имзаланган гаризаны сканерлый;
МФЦның АИСта электрон формада тапшырылган документларны яки ялланган
документларның электрон образларын тҽкъдим итҽ, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның тҿп нҿсхҽлҽрен кире кайтара;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ документларны кабул итүдҽ расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре: гаризаны һҽм документлар
пакетын җибҽрүгҽ ҽзер булу.
3.3.1.3. МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчедҽн электрон формада (электрон
эшлҽр пакетлары составында) кабул ителгҽн документлар пакетын мҿрҽҗҽгать итүче
МФЦ структур бүлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ җибҽрҽ.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты
(электрон эш) тора.
3.3.2. Республика порталы аша электрон рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен документлар кабул итү.
3.3.2.1. Гаризаны республика порталы аша электрон рҽвештҽ бирү ҿчен гариза
бирүче түбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизация үти;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри белешмҽлҽрне үз эченҽ
алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яисҽ электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
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электрон рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык турында
тиешле тамга куя);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле тамганы билгели);
электрон гариза җибҽрҽ (электрон гариза формасында тиешле тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза Регламентның 2.5.6 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзалана;
электрон гариза җибҽрү турында хҽбҽр ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып электрон эш тора.
3.3.3. Документлар комплектын башкарма комитет тарафыннан карау
3.3.3.1. Административ процедураны үтҽүне башлауның нигезе булып
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка документлар килү тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып________________/вазыйфаи зат турында белешмҽлҽр күрсҽтелҽ/(алга таба документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документлар каралуга
кергҽннҽн соң:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендҽ номер һҽм "Документларны тикшерү"
статусы бирелҽ, бу Республика порталының шҽхси кабинетында чагыла;
электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан электрон
рҽвештҽ бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон рҽвешлҽрен ҿйрҽнҽ;
документларның комплектлылыгын, электрон үрнҽклҽренең укылышын тикшерҽ;
Бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итү юлы белҽн электрон имзаның чынбарлык
шартлары үтҽлешен тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын
ҽзерли.
Ҽгҽр кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзаны тикшерү нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлык шартларының үтҽлмҽве ачыкланса, баш тарту турында карар проекты 63ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченҽ алырга тиеш, алар
аны кабул итү ҿчен нигез булып тора.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 4 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында каралган
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итүдҽн баш тарту
ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризада
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күрсҽтелгҽн ысул белҽн хҽбҽр итҽ, гаризаның теркҽү номерын, гаризаның гаризаны
алу кҿнен, аңа тапшырылган документларның исемнҽре исемлеген, муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен алу кҿнен үз эченҽ алган гариза керү турында хҽбҽр итҽ.
3.3.3.2. Регламентның 3.3.1 пунктында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү, техник
мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, автоматик режимда гамҽлгҽ
ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3.пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза
каралуга кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ үтҽлҽ.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
карау ҿчен кабул ителгҽн документлар комплекты яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проекты.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү
3.4.1. Административ процедураны үтҽү ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
кабул ителгҽн документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи затның
(хезмҽткҽрнең) административ процедураны үтҽүгҽ вҽкалҽтле вазыйфаи затның
(хезмҽткҽрнең) документлар алуы тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып алга таба инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече - ведомствоара
гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тора.
3.4.2. Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
документларны һҽм белешмҽлҽрне Регламентның 2.6.1 пунктында каралган
белешмҽлҽрне бирү турында ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ (техник мҿмкинлек булмаганда - башка ысуллар белҽн) электрон рҽвештҽ
формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар карау ҿчен гариза кабул ителгҽн
кҿнне башкарыла.
Административ
процедураларның
башкарылу
нҽтиҗҽлҽре:
хакимият
органнарына һҽм (яисҽ) хакимият органнарына буйсынучы оешмаларга юлланган
мҿрҽҗҽгатьлҽр.
Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан Регламентның 2.6.1 пунктының 1 - 6
бүлеклҽрендҽ күрсҽтелгҽн документлар тапшырылган очракта, тиешле ведомствоара
гарызнамҽлҽр җибҽрелми.
3.4.3. Ведомствоара
электрон
хезмҽттҽшлек
системасы
аша
килгҽн
гарызнамҽлҽр нигезендҽ белешмҽлҽр китерүчелҽр белгечлҽре соратып алынган
документларны (мҽгълүматны) бирҽлҽр яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
мҽгълүматны һҽм (яисҽ) документларны булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр
(алга таба - баш тарту турында хҽбҽрнамҽ).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда башкарыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
җирле үзидарҽ органнары һҽм аларга буйсынучы оешмалар карамагындагы
документлар (белешмҽлҽр) буенча - ҿч эш кҿненнҽн артык булмаган эш кҿне;
калган тҽэмин итүчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос
килгҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽү һҽм
җибҽрүнең башка сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең
хокукый актларында һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан
Республикасының норматив хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
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Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), яисҽ
ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш
тарту турында хҽбҽрнамҽ.
3.4.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
Росреестр, башкарма комитет карамагындагы ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша соратып алына торган документларны (белешмҽлҽрне)
ала яисҽ документ һҽм (яисҽ) мҽгълүмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ;
2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда. Регламент ведомствоара
гарызнамҽлҽр җибҽрелгҽн кҿннҽн алып ҿч эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар
проектын ҽзерли.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 4 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында каралган
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла;
формалашкан документлар комплектын, электрон документлар ҽйлҽнеше
системасы, ЮХИДИ ярдҽмендҽ, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы җирле
үзидарҽ органнарына килештерү ҿчен, ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлек
тҽртибендҽ, үзара хезмҽттҽшлек турында килешү тҿзегҽн оешмаларга җибҽрҽ.
Күрсҽтелгҽн оешмалар тарафыннан проект документларын карау үзара
хезмҽттҽшлек турында килешүдҽ билгелҽнгҽн вакытта гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, килештерүгҽ юнҽлдерелгҽн документлар комплекты.
3.4.5. Регламентның 3.4.2, 3.4.4 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны
үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын, шул исҽптҽн гаризаны
Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ теркҽгҽн мизгелдҽн файдаланып, автоматик
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.6. Регламентның 3.4 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны
үтҽүнең максималь срогы сигез эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Административ
процедураны
үтҽү
башланганчы
ведомствоара
гарызнамҽлҽр, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр)
комплектын җибҽрү ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан керү нигез була.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече тора (алга таба - муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат:
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проект документациясен килештерү барышында килгҽн искҽрмҽлҽрне һҽм
мҽгълүматны гомумилҽштерүне уздыра;
инженерлык коммуникациялҽре трассаларына карата шҽһҽр тҿзелеше
документларын һҽм нормативларын тикшерҽ;
Генераль план һҽм планлаштыру проектлары нигезендҽ перспективалы
инженерлык коммуникациялҽре буенча кирҽкле белешмҽлҽр җыюны тҽэмин итҽ;
элек планлаштырылган челтҽрлҽр, җир кишҽрлеклҽрен бүлеп бирү, шҽһҽр
тҿзелеше регламентлары, саклау зоналары, кызыл линиялҽр булу-булмау турындагы
мҽгълүматны (шул исҽптҽн ЮХИДИда) карый, топографик ысул белҽн тҿшерүнең
актуальлеген тҿгҽллҽштерҽ;
Регламентның 2.8.2 пунктында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту нигезлҽре ачыкланганда, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта:
проект челтҽрлҽре базасына тапшырылган инженерлык коммуникациялҽре
трассасын аның турында мҽгълүмат белҽн электрон рҽвештҽ (заказчы, проектлаучы,
коммуникация атамасы, объект исеме, бҽялҽмҽ номеры һҽм кҿне, килешү турында
билге: ЮХИДИдҽ уңай, арадаш, тискҽре һ.б.) тапшыра;
инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр трассаларының башкарма
схемасын топографик планга кертү турында хҽбҽр итү проектын ҽзерли һҽм килештерү
алынмаган саклау зоналарында баланс тотучылар исемлеге белҽн инженерлык
коммуникациялҽре проектын килештерү кҽгазе кирҽк булганда;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽзерлҽнгҽн проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документлар ҽйлҽнеше системасы ярдҽмендҽ килештерүгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар проекты, инженерлык
челтҽрлҽре трассаларының һҽм коммуникациялҽрнең башкарма схемасын топографик
планга тҿшерү турында хҽбҽр итү проекты.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре проектын (алга таба - документлар проектларын) кабул
итүдҽн баш тарту турында карар проектын килештерү һҽм имзалау муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы структур бүлекчҽ җитҽкчесе, башкарма комитет
җитҽкчесе урынбасары, Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Кисҽтүлҽр булган документларның ҽзерлҽнгҽн проектлары муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы затка эшлҽп бетерүгҽ кайтарыла. Кисҽтүлҽр
бетерелгҽннҽн соң, документлар проектлары килештерү һҽм имзалау ҿчен кабат
тапшырыла.
Документлар проектларын имзалаганда башкарма комитет җитҽкчесе
Регламентны башкарма комитетының вазыйфаи затлары тарафыннан административ
процедураларны үтҽү сроклары, аларның эзлеклелеге һҽм тулылыгы, башкарма
комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи затлары тарафыннан электрон документ ҽйлҽнеше
системасында килештерүлҽр булу ҿлешендҽ үтҽүне тикшерҽ.
Административ процедураларны үтҽү сроклары, аларның эзлеклелеге һҽм
тулылыгы ҿлешендҽ хокук бозулар ачыкланган очракта, башкарма комитет җитҽкчесе
Регламентның 4.3 пункты нигезендҽ хокук бозуларга юл куйган затларны
җаваплылыкка тартырга тҽкъдим итҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар, инженерлык
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челтҽрлҽре трассаларының һҽм топографик планга коммуникациялҽрнең башкарма
схемасын ясау турында хҽбҽр итү.
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны
үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны
үтҽүнең иң күп вакыты - ҿч эш кҿне.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (юллама)
3.6.1. Административ процедураны үтҽү башлануга нигез булып административ
процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат муниципаль хезмҽт күрсҽтүне (бирүдҽн
баш тартуны) раслый торган документны алу тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - документлар бирү (җибҽрү)
ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
Документлар бирү (юнҽлеше) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
күрсҽтү
ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы документациясен алып баруның ҿстҽмҽ
системасында муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽрне теркҽүне һҽм кертүне тҽэмин итҽ;
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽтне электрон
хезмҽттҽшлек ярдҽмендҽ күрсҽтү һҽм муниципаль хезмҽтне МФЦда күрсҽтү нҽтиҗҽсен
алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны үтҽү техник мҿмкинлек булганда дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын
кулланып, автоматлаштырылган режимда гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
муниципаль хезмҽтне мҽгълүмати системаларда күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽрне
урнаштыру, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ гариза бирүчегҽ (аның вҽкиленҽ)
хҽбҽр итү һҽм аны алу ысуллары.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүчене МФЦга муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ электрон документ нҿсхҽсе
рҽвешендҽ кҽгазьдҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итүче талҽбе
буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон документның
нҿсхҽсе аны тҿшерү кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче килгҽн
кҿнне МФЦ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ башкарыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүченең республика порталы аша муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсе артыннан мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ шҽхси кабинетына
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документның электрон образы автомат
рҽвештҽ җибҽрелҽ, ул башкарма комитетының вҽкалҽтле вазыйфаи затының
(башкарма комитет) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн имзаланган.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
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башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
республика порталыннан файдаланып муниципаль хезмҽт күрсҽтүне раслый торган
документ юллау (бирү) булып тора (шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү
3.7.1. Техник хата ачыкланган очракта, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта мҿрҽҗҽгать итүче Башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтү турында гариза (5 нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽүче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итүче (вҽкалҽтле вҽкил)
тарафыннан почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ Республика порталы
яки МФЦ аша тапшырыла.
3.7.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны тҿзҽтү
турында гариза кабул итҽ, кушымта итеп бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки
һҽм аларны документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазифаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гаризаны теркҽү кҿненнан бер эш
кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазыйфаи
затка карауга юнҽлтелгҽн.
3.7.3. Документларны эшкҽртүгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны карый
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертү
максатларында Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра
һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хатасы булган документның тҿп
нҿсхҽсен тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн үзе имза сала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта
аша (электрон почта аша) хат юллап, документның техник хатасы булган документның
тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар техник хата ачыкланганнан соң
яисҽ җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан соң
ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бирелгҽн
(юнҽлешле) документ.
4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Җаваплы вазыйфаи затларның муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ талҽплҽрне билгели
торган Регламент һҽм башка норматив хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен үтҽвен һҽм
үтҽвен агымдагы контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар
тарафыннан карарлар кабул итү
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерүне,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерүне, җирле үзидарҽ
органнарындагы вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата карарлар
ҽзерлҽүне үз эченҽ ала.
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Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
түбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү документлары проектларын тикшерү һҽм
килештерү;
2) эш алып баруны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тикшерү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерүлҽр үткҽрү.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълүматлар базасында булган
белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны үтҽүче
вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълүматы, тиешле документларны исҽпкҽ алу
журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар муниципаль
хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук хокук
бозуларны бетерү буенча ашыгыч чаралар күрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедураларда билгелҽнгҽн
гамҽллҽрнең эзлеклелеге үтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль хезмҽт күрсҽтү
эшен оештыруга җаваплы җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе урынбасары, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү эшен оештыручы бүлек башлыгы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарҽ органының структур бүлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерүлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе һҽм
рҽвешлҽре
Контроль тикшерүлҽр планлы (җирле үзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
эш
планнары
нигезендҽ
башкарыла)
һҽм
планнан
тыш
булырга
мҿмкин.
Тикшерүлҽр уздыру барышында муниципаль хезмҽт күрсҽтү
белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы тикшерүлҽр) яки гариза бирүченең
конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелҽ ала.
4.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затларының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында алар кабул итҽ торган (гамҽлгҽ яраксыз) карарлары һҽм
гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) ҿчен җаваплылыгы
Үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе белдерүлҽрне вакытында тикшермҽгҽн ҿчен
җаваплы.
Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Вазифаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында кабул ителҽ (башкарыла) торган карарлар һҽм кылына
(кылынмый) торган гамҽллҽр ҿчен законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
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4.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм рҽвешлҽренҽ
талҽплҽрне характерлаучы нигезлҽмҽлҽр, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары ягыннан
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җирле үзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирүнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
орган җитҽкчесе, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
күпфункцияле үзҽк, оешмалар, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) судка кадҽр шикаять белдерү хокукына ия.
Гариза бирүче шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 15.1 статьясында күрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽү срогын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк
хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълүматны талҽп итү яисҽ гамҽлгҽ
ашыру;
4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мҿрҽҗҽгать итүчедҽн кабул итүдҽн баш
тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
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белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин;
6)
муниципаль
хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
мҿрҽҗҽгать
итүчедҽн
Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган түлҽү талҽп
ителгҽндҽ;
7) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның
вазыйфаи заты, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмалар
яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽренең муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда җибҽрелгҽн басма хаталарын һҽм хаталарын тҿзҽтүдҽн баш тартуы йҽ
мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына)
карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ
карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) туктатып тору нигезлҽре федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул
ителгҽн Россия Федерациясенең бүтҽн норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
күрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Күрсҽтелгҽн очракта
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле
үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин.
5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь чыганакта, электрон рҽвештҽ муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы) дҽүлҽт хакимиятенең тиешле органына, шулай ук
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр югарырак органга (ул
булган очракта) бирелҽ йҽ ул булмаган очракта турыдан-туры муниципаль хезмҽтне
күрсҽтүче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. Күп функцияле үзҽк хезмҽткҽре
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаятьлҽр шушы
күпфункцияле үзҽк җитҽкчесенҽ бирелҽ. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр күпфункцияле үзҽкне оештыручыга яисҽ
Татарстан Республикасының норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
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каралган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша,
күпфункцияле үзҽк аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
Республика порталыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмати системасыннан
файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ
кабул ителергҽ мҿмкин. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, күпфункцияле үзҽкнең, Бердҽм порталның яисҽ Республика порталының
рҽсми сайтыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмат системасы аша җибҽрелергҽ
мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽреннҽн, ҽлеге оешмаларның, Бердҽм порталның яисҽ
Республика порталының рҽсми сайтларыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин,
шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматлар булырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ торган муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи
затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм
(яисҽ) хезмҽткҽренең, оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), яшҽү урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүче юридик зат урнашкан урын турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ телефоны номеры
(номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ
тиешле почта адресы;
3) муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең
хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре
(гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре,
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең карары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы)
белҽн килешми торган дҽлиллҽр. Гариза бирүче тарафыннан аның дҽлиллҽрен раслый
торган документлар (булган очракта) яисҽ аларның күчермҽлҽре тапшырылырга
мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең икенче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча
теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ
куючыга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларга яисҽ югарырак органга (ул булганда) кергҽн шикаять аны
теркҽгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга,

308
күпфункцияле үзҽккҽ, оешмаларга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
документларны кабул итеп алганда яисҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽткҽн очракта яисҽ билгелҽнгҽн срокларны бозган очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн
алып биш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽн
чыгару, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн
хаталарны һҽм ялгышларны тҿзҽтү, Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн
түлҽү алу каралмаган очракларда алынган акчаны гариза бирүчегҽ кире кайтару
рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерү кире кагыла.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм гариза бирүче телҽге буенча
электрон рҽвештҽ шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ биргҽн җавапта
канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, шикаять муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче орган, күпфункцияле үзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешма тарафыннан башкарыла торган
гамҽллҽр турында мҽгълүмат муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган хокук
бозуларны кичекмҽстҽн бетерү максатларында бирелҽ, шулай ук китерелгҽн
уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт алу
максатларында башкарырга кирҽк булган алга таба гамҽллҽр турында мҽгълүмат
күрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта
канҽгатьлҽндерелмҽгҽн дип танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре
турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе
турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
шикаятьлҽрне карап тикшерү буенча вҽкалҽтле вазифаи зат, хезмҽткҽр булган
материалларны, кичекмҽстҽн, прокуратура органнарына җибҽрҽ.

1 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)

ХҼБҼР ИТҮ
инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр трассаларын топографик планга кертү
турында
_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн бҽйле
рҽвештҽ
__________________________________________________________________________
_
(Физик затның ФИО, мҿрҽҗҽгать итүче юридик затның исеме)
проект документларын, эшлҽрне җитештерү проектын һҽм №____________ инженертопографик
планын
карау
турында,
проектның
исеме_____________________________________________________________________
__________________________________________________________,
башкарылган_______________________________________________________________
____________________,
проектлауга
бирелгҽн
бирем
нигезендҽ
_____________________________________.
Катнашучы участокның кадрлар номеры: _________________________________
Яки җир кишҽрлеге урнашкан кадастр кварталының кадастр номерын:
_____________________________________________________
Тҽкъдим ителгҽн документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча инженерлык челтҽрлҽре
һҽм коммуникациялҽр трассаларының башкарма схемасын топографик планга кую
турында карар кабул ителгҽн.
Кушымта: хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен проектлау процессында һҽм җир
эшлҽрен 1 л. га башкарганда кузгатылырга мҿмкин булган кызыксынучы затлар
исемлеге.
Җитҽкче
башкарма комитеты

____________________
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Кушымта
хҽбҽрнамҽгҽ
Инженерлык коммуникациялҽре проектын килештерү кҽгазе
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
башкарылган_________________________________________________________,
проектлауга бирем нигезендҽ №_________________________________, ___________,
заказчы___________________________________.
җир кишҽрлегенең кадастр номеры:________________________________
яки
кадастр
кадастр
кварталының
җир
кишҽрлеге
урнашкан
кадастр
номеры:_______________________________
Килешүче зат

кҿне/

имза

*килештерелүе мҽҗбүри булган оешмалар күрсҽтелгҽн

мҿһер

комментарийл
ар
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2 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында проект документациясен, эшлҽр
җитештерү проектын һҽм инженер-топографик планны килештерү
КАРАРЫ

_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн бҽйле
рҽвештҽ
(Физик зат ф. и. о., юридик затның исеме – мҿрҽҗҽгать итүче)
_________________.______________________________________
__________________________________________________________________________
________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн
баш тарту турында карар кабул ителде, моңа бҽйле рҽвештҽ:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИО)
(имза салуны гамҽлгҽ ашыручы
органның вазыйфаи заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручы элемтҽлҽре)
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3 нче кушымта
Юридик затлар ҿчен
.
(җирле үзидарҽ органы исеме)

(оешманың тулы исеме һҽм
оештыру-хокукый рҽвеш)
йҿзендҽ:

(Җитҽкченең яисҽ башка шуның ФИО)
вҽкалҽтле зат)
Шҽхесне таныклый торган документ
мҿрҽҗҽгать итүче:
(документ тҿре)
(сериясе, номеры)
(кем тарафыннан, кайчан бирелгҽн)
Дҽүлҽт теркҽве турында белешмҽлҽр
юридик зат:
Тҿп дҽүлҽт теркҽве номеры (ОГРН)

Тҽңгҽллҽштерү номеры (ИНН)
Урнашу урыны

Контакт мҽгълүматы:
тел. 1
тел. 2
эл.
почта
Физик затлар һҽм индивидуаль затлар ҿчен
эшкуарлар
ФИО
Шҽхесне раслаучы документ:
(документ тҿре)
(сериясе, номеры)
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(кем тарафыннан, кайчан бирелгҽн)
ОРГНИП (ИП ҿчен)
Теркҽлү адресы

Ышанычлылык буенча вҽкил яки законлы
вҽкил:
ФИО
Шҽхесне раслаучы документ:
(документ тҿре)
(сериясе, номеры)
(кем тарафыннан, кайчан бирелгҽн)
Вҽкалҽтлҽрне раслый торган документның
реквизитлары:
Теркҽлү адресы

Контакт мҽгълүматы:
тел. 1
тел. 2
эл.
почта
ГАРИЗА
Объект ҿчен проект документациясен, эшлҽр җитештерү проектын һҽм инженертопографик планны карауны сорыйм
__________________________________________________________________________
_,
(атама)
адресы буенча:
__________________________________________________________________________
_,
(объектның урнашу урыны адресы)
башкарылган__________________________________________________________,
проектлауга бирем нигезендҽ №_________________________________, ___________,
заказчы________________________________________________.
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Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен минем адреска түбҽндҽге ысул белҽн бирүне (җибҽрүне)
сорыйм:
Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталының шҽхси
кабинетына электрон рҽвештҽ

МФЦда

Кушымталар:
1.
__________________________________________________________________________
2.
__________________________________________________________________________
3.
__________________________________________________________________________

Мҿрҽҗҽгать
итүченең имзасы
(имзаның аңлатмасы)
Кҿне/
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4 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)

Проект документациясен, эшлҽрне җитештерү проектын һҽм инженерлык-топография
планын килештереп, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тарту турында карары

_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн бҽйле
рҽвештҽ
(Физик зат ф. и. о., юридик затның исеме – мҿрҽҗҽгать итүче)
_________________.______________________________________
__________________________________________________________________________
________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле документларны түбҽндҽгелҽргҽ карата кабул итүдҽн баш тарту турында
карар кабул ителде:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИО)
(имза салуны гамҽлгҽ ашыручы
органның вазыйфаи заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручы элемтҽлҽре)
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5 нче кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Башкарма
комитет
җитҽкчесенҽ______________
:__________________________
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
______________________________________________________________________
(хезмҽтнең атамасы)
Язылган:_____________________________________________________________
____________________________________________
Дҿрес мҽгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽсе булып торган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Ҽлеге гаризага кертелгҽн, шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбҽндҽ кертелгҽн мҽгълүматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документ күчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар
гамҽлдҽ һҽм андагы мҽгълүматлар дҿрес.
______________
(кҿне)
исеме)

_________________ ( ________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының
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Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның 28 июлендҽге
242 номерлы карарына 9 нчы кушымта
Торак бинаны торак булмаган бинага һҽм торак булмаган бинаны торак бинага күчерү
буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге административ регламенты (алга таба
- Регламент) торак урынны торак булмаган бинага һҽм торак булмаган бинага күчерү
буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандартын һҽм тҽртибен (алга таба - муниципаль
хезмҽт) билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба мҿрҽҗҽгать итүче).
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҽнфҽгатьлҽрен мҿрҽҗҽгать итүче билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ вҽкалҽтле затлар һҽм физик затларның законлы вҽкиллҽре (алга таба мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) тҽкъдим итҽ ала.
1.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҽгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турындагы мҽгълүмат түбҽндҽгечҽ
урнаштырыла:
1) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽрендҽ
урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат стендларында.
2) муниципаль
районның
«Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://www.apastovo.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында (https:/
www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽүлҽт мҽгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
түбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Апас муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба - Башкарма
комитет):
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне күрсҽтү
тҽртибе һҽм сроклары турында Республика реестрындагы белешмҽлҽр нигезендҽ
мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүматтан
файдалану мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан нинди дҽ булса талҽплҽрне үтҽмичҽ, шул
исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча, гамҽлгҽ ашырыла, аны
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мҿрҽҗҽгать итүченең техник чараларына урнаштыру программа тҽэминатының хокук
иясе белҽн лицензия яисҽ башка килешү тҿзүне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итүчене
түлҽүне, теркҽүне яисҽ авторизациялҽүне, яисҽ аларга шҽхси мҽгълүматларны бирүне
күздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, кергҽн
мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле
үзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш графигы, белешмҽ
телефоннары); муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары һҽм сроклары турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган
норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризаны
карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында, муниципаль хезмҽт күрсҽтү һҽм
теркҽү сроклары турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында; муниципаль
хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта урнаштыру урыны турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат бирү турында; затларның
гамҽллҽренҽ яисҽ гамҽл кылмауларына карата шикаять бирү тҽртибе турында
мҽгълүмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен җаваплы бүлекнең
вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне
җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып ҿч эш кҿне эчендҽ
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ бирелҽ.
Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирү мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽүлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат муниципаль
районның рҽсми сайтында һҽм башкарма комитет биналарында мҿрҽҗҽгать итүчелҽр
белҽн эшлҽү ҿчен мҽгълүмат стендларында урнаштырыла.
Мҽгълүмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла торган Татарстан
Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽге мҽгълүмат муниципаль хезмҽт турында 2.1, 2.3,
2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы белешмҽлҽр, Регламентның булу
урыны, белешмҽ телефоннары, башкарма комитетының эш вакыты турындагы,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ гаризаларны кабул итү графигы турындагы белешмҽлҽр
керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми бастырып
чыгару чыганакларын күрсҽтеп), муниципаль районның рҽсми сайтында «Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль районның
рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика
реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча күпфункцияле үзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл)
җирлегендҽ һҽм шҽһҽр округында тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү
буенча күпфункцияле үзҽкнең территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офис) "
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген
оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе
Хҿкүмҽте карары белҽн расланган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата - муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка (муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
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белешмҽлҽр кергҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн хата
(описка, басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).;
ЕСИА - Электрон рҽвештҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кулланыла торган мҽгълүмати системаларның мҽгълүмати-технологик хезмҽттҽшлеген
тҽэмин итүче инфраструктурада идентификация һҽм аутентификациянең бердҽм
системасы.
Мҽгълүмати аралашуда катнашучыларның (мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең һҽм
башкарма хакимият органнарының һҽм җирле үзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының)
дҽүлҽт
мҽгълүмат
системаларында
һҽм
башка
мҽгълүмат
системаларында булган мҽгълүматтан файдалануын тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт
мҽгълүмат системасы;
МФЦ - «Татарстан Республикасында дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге» дҽүлҽт бюджет учреждениесе;
МФЦ - Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽренең автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы.
Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне
оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2
статьясындагы 3 пункты (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ
бирелгҽн гарызнамҽ аңлашыла.
2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Торак бинаны торак булмаган бинага һҽм торак булмаган бинага күчерү.
2.2. Җирле үзидарҽнең муниципаль хезмҽтне турыдан-туры күрсҽтүче башкарма-боеру
органы исеме
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының башкарма комитеты.
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе торак (торак булмаган) бинаны торак
булмаган (торак) бинага күчерү (күчерүдҽн баш тарту) турында хҽбҽр итү (1 нче
кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итүчегҽ "Электрон имза
турында" 2011 елның 06 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 63ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ башкарма комитетының (яки башкарма
комитетның) вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы куелган
электрон документ рҽвешендҽ Республика порталының шҽхси кабинетына җибҽрелҽ.
2.3.3. Мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен
МФЦда электрон документның МФЦ мҿһере һҽм МФЦ хезмҽткҽре имзасы белҽн
расланган кҽгазь чыганакта бастырылган нҿсхҽсе рҽвешендҽ алырга мҿмкин.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ
күрсҽтү нҽтиҗҽсен яисҽ кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсен муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү
кирҽклеген дҽ исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты, туктатып тору
мҿмкинлеге Россия Федерациясе законнары белҽн каралган очракта, муниципаль
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хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору вакыты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган
документларны тапшыру (юллау) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы - 17 эш кҿненнҽн дҽ артык түгел.
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Россия Федерациясе Торак кодексының 23 статьясындагы 2
ҿлешендҽ, 26 статьясындагы 2 ҿлешендҽ каралган документларны тапшыру кирҽклеге
турында хҽбҽр җибҽрелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы - 32 эш кҿне.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн соң икенче кҿнне
исҽплҽнҽ башлый.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктату каралмаган.
2.4.3. Электрон документ рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
булган документның юнҽлеше муниципаль хезмҽт күрсҽтүне рҽсмилҽштерү һҽм теркҽү
кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри
булган хезмҽт күрсҽтүлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны тапшыру тҽртибе
2.5.1. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽге документларны
мҿрҽҗҽгать итүченең категориясенҽ һҽм нигезенҽ бҽйсез рҽвештҽ тапшыра:
1) шҽхесне таныклаучы документ (МФЦга мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ бирелҽ);
2) мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле вҽкиле вҽкалҽтлҽрен таныклаучы документ,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта (физик затларның
законлы вҽкиллҽреннҽн тыш);
3) гариза:
- МФЦ га мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазь чыганактагы документ рҽвешендҽ (2 нче
кушымта);
- электрон рҽвештҽ (гаризаның электрон формасына тиешле белешмҽлҽр кертү
юлы белҽн тутырыла), ул 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган. Регламент,
Республика порталы аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ;
4) күчерелҽ торган бинага (дҿрес булмаганнар яисҽ нотариаль тҽртиптҽ
таныкланган күчермҽлҽр) хокук билгели торган документлар, ҽгҽр аңа хокук яңа
тҿзелгҽн йортларда эшлҽр башкару очрагыннан тыш, бинага теркҽлгҽн хокуклар
булмаган очракта, күчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн булса;
Ҿлешлҽп тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе буенча яңа тҿзелгҽн йортларда эшлҽр
башкарганда, бинага теркҽлгҽн хокуклар булмаган очракта, Регламентның 2.5.1
пунктындагы 4 пунктчасында каралган хокук билгели торган документлар урынына
мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽге документлар тапшырыла:
а) ҿлешле тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе (шартнамҽдҽ тҿзүченең бинаны
яңадан планлаштыруга ризалыгы булырга тиеш) йҽ нотариаль таныкланган күчермҽ;
б) ҿлешле тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе буенча хокукларны бирү турында
шартнамҽ (ҽгҽр шартнамҽ буенча хокуклар бирелсҽ) йҽ нотариаль таныкланган
күчермҽ;
в) күчемсез милекне кабул итү-тапшыру акты яисҽ нотариаль таныкланган
күчермҽ;
г) ҿлешле тҿзелештҽ катнашучы тарафыннан шартнамҽ буенча йҿклҽмҽлҽр
тулысынча үтҽлгҽнлеге турында йорт салучыдан белешмҽ (ҽгҽр күчемсез мҿлкҽтне
кабул итү-тапшыру акты ҽлеге йҿклҽмҽлҽрне үтҽү турында мҽгълүмат булмаса);
5) күчерелҽ торган бинаны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн һҽм
рҽсмилҽштерелгҽн яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру проекты
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(җайланма һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру мондый бинаны торак яисҽ торак булмаган
бина сыйфатында файдалануны тҽэмин итү ҿчен талҽп ителгҽн очракта);
6) күпфатирлы йорттагы урыннар милекчелҽренең гомуми җыелышының
аларның торак урынны торак булмаган бинага күчерүгҽ ризалыгы турында карар булган
беркетмҽсе, шул исҽптҽн, Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендҽ тораккоммуналь хуҗалыкның дҽүлҽт мҽгълүмат системасын кулланып читтҽн торып тавыш
бирү юлы белҽн үткҽрелгҽн беркетмҽсе;
7) күчерелҽ торган бинага тоташкан һҽр бинаның милекчесенең торак урынны
торак булмаган бинага күчерүгҽ ризалыгы.
Күчерелгҽн бинага керҽ торган бүлмҽлҽр дип тҽрҗемҽ ителҽ торган стеналы
яисҽ күчерелҽ торган биналы биналар таныла. Тҽрҗемҽ ителгҽн бинага тоташкан
барлык биналарның һҽр милекчесенең торак бинаны торак булмаган бинага күчерүгҽ
ризалыгы тҽрҗемҽ ителгҽн бинага тоташкан бина милекчесе тарафыннан язма ирекле
формада рҽсмилҽштерелҽ, ул аның ихтыяр белдерүен билгелҽргҽ мҿмкинлек бирҽ. Бу
килешүдҽ күчерелҽ торган бинага тоташкан бина милекчесенең фамилиясе, исеме,
атасының исеме (булган очракта), юридик затның тулы исеме һҽм тҿп дҽүлҽт теркҽве
номеры - күчерелҽ торган бинага тоташа торган бина милекчесенең паспортлы
күрсҽткечлҽре, күрсҽтелгҽн бинаның милекчесенең паспортлы белешмҽлҽре,
күрсҽтелгҽн бинаның милекчесенеке булган документларның реквизитлары күрсҽтелҽ.
2.5.2. Гариза һҽм аңа теркҽп бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан түбҽндҽге ысулларның берсен кулланып тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) КФҮ аша кҽгазь чыганакларда һҽм электрон документлар рҽвешендҽ, 2.5.3
пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган (таныкланган) электрон документлар
рҽвешендҽ. Регламент;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.3. Физик затлар һҽм индивидуаль эшкуарлар гариза һҽм кирҽкле
документларны Республика порталы аша юллаганда гади электрон имза белҽн
гаризаны имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүчегҽ ЕСИАда теркҽлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алуны стандарт язылудан
түбҽнрҽк дҽрҽҗҽдҽ расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре, гариза һҽм кирҽкле документлар җибҽргҽндҽ, Республика порталы
ярдҽмендҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн гаризаны имзалыйлар.
2.5.1 пунктының 2, 4 - 7 бүлеклҽрендҽ күрсҽтелгҽн документларны тапшырганда.
Регламентны мҿрҽҗҽгать итүче Республика порталы ярдҽмендҽ электрон документлар
яки электрон формадагы документлар тапшыра, алар мондый документларны, шул
исҽптҽн нотариусларны тҿзүгҽ һҽм имзалауга вҽкалҽтле затларның «Электрон имза
турында» 2011 елның 06 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре
нигезендҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган.
2.5.4. Гариза бирүчедҽн талҽп итү тыела:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшырылган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документлар һҽм мҽгълүмат тапшыру яисҽ гамҽллҽр башкару;
2) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 ҿлешендҽ
күрсҽтелгҽн исемлеккҽ кертелгҽн мондый хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ күрсҽтелҽ
торган хезмҽтлҽрне һҽм мҽгълүматны алу керми торып, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
кирҽкле һҽм башка дҽүлҽт органнарына, җирле үзидарҽ органнарына, оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итү белҽн бҽйле килешүлҽрне, шул исҽптҽн килештерүлҽрне гамҽлгҽ
ашыру;
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3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта
баш тартканда йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканда, түбҽндҽге очраклардан тыш, документлар һҽм мҽгълүмат
тапшырылганда:
а) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза башта бирелгҽннҽн соң
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ кагылышлы норматив хокукый актлар талҽплҽрен
үзгҽртү;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итүче
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта баш
тартканнан соң бирелгҽн документларда хаталар булу йҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган документлар комплектына кертелмҽгҽн
документлар булу;
в) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тартканнан соң яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканнан соң документларның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлану яисҽ
мҽгълүматны үзгҽртү;
г) башкарма комитетының, МФЦ хезмҽткҽре вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта баш тартканда йҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда
яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартканда, бу хакта башкарма комитет
җитҽкчесе имзасы белҽн язма рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тартканда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хҽбҽр итҽ, шулай ук
китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенүлҽр китерҽ;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документларны һҽм
мҽгълүматны кҽгазь чыганакта бирү, мондый документларга тамга салу йҽ аларны алу
дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм федераль
законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары карамагында булган һҽм мҿрҽҗҽгать итүче күз алдына китерергҽ
хокуклы булган муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче аларны
мҿрҽҗҽгать итүчелҽр, шул исҽптҽн электрон рҽвештҽ, алу ысуллары, аларны тапшыру
тҽртибе; ҽлеге документлар белҽн эш итүче дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ органы йҽ
оешма
2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында килеп чыга:
26) күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр (күчемсез
милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык
белешмҽлҽр булган) - Дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте
(Росреестр);
27) күчерелҽ торган бинаның планын аның техник тасвирламасы белҽн
(күчерелҽ торган бина торак, техник паспорты булган очракта) - Росреестр;
28) күчерелҽ торган бүлмҽ - Росреестр урнашкан йортның шигъри планы.
29) юридик зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта Федераль салым хезмҽтеннҽн юридик
затларның бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр соратып алына;
30) индивидуаль эшкуар мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта Федераль салым
хезмҽтеннҽн индивидуаль эшкуарларның бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр
соратып алына;
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31) Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектларының (тарихи
һҽм мҽдҽни ядкарьлҽренең) бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ - мҽдҽни мирас
объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты;
32) күпфатирлы йортта урнашкан бина яисҽ йорт архитектура, тарих һҽм
мҽдҽният ядкарьлҽрен саклау органы - федераль, региональ ҽһҽмияттҽге мҽдҽни
мирас объекты булган очракта, ачыкланган мҽдҽни мирас объекты - мҽдҽни мирас
объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты - күпфатирлы йорт
җирле (муниципаль) ҽһҽмияттҽге мҽдҽни мирас объекты булса; күпфатирлы йорт
җирле (муниципаль) ҽһҽмияттҽге мҽдҽни мирас объекты - муниципаль район (шҽһҽр
округы) башкарма комитеты булган очракта - бинаны яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ)
яңадан планлаштыру мҿмкинлеге турында архитектура, тарих һҽм мҽдҽният
һҽйкҽллҽрен саклау органы бҽялҽмҽсе;
33) ҿлешлҽп тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе буенча яңа тҿзелгҽн йортларда
эшлҽрне башкарганда, объектны эксплуатациягҽ кертүгҽ рҿхсҽт - муниципаль район
(шҽһҽр округы) башкарма комитеты;
34) яшҽү урыны (тору) - Россия Эчке эшлҽр министрлыгы теркҽлгҽн булу
турында белешмҽлҽр;
35) гариза бирүченең законлы вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ
(Россия Федерациясе гражданлык хҽле актларын теркҽү органнары тарафыннан
бирелгҽн туу турында таныклык яисҽ Россия Федерациясе законнары нигезендҽ опека
һҽм попечительлек органнары тарафыннан бирелгҽн документ ҿлешендҽ) граждан
хҽле актларын рҽсмилҽштерүнең бердҽм дҽүлҽт реестры йҽ социаль тҽэмин итүнең
бердҽм дҽүлҽт мҽгълүмат системасы.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать
итүче
Регламентның
2.6.1
пунктында
күрсҽтелгҽн
документларны (белешмҽлҽрне) мондый документларны тҿзүгҽ һҽм имзалауга
вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн таныкланган
электрон документлар рҽвешендҽ, гаризаны Республика порталы ярдҽмендҽ йҽ
МФЦда кҽгазь чыганакта биргҽндҽ бирергҽ хокуклы.
2.6.3. Дҽүлҽт хакимиятенең күрсҽтелгҽн органнары, башкарма комитетының
структур бүлекчҽлҽре тарафыннан документларны һҽм белешмҽлҽрне тапшырмау
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.6.4. Күрсҽтелгҽн органнарның соралган (үз вакытында бирмҽгҽн) һҽм
кулланышта булган белешмҽлҽрне тапшырмаган вазыйфаи заты һҽм (яисҽ)
күрсҽтелгҽн органнарның хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
административ, дисциплинар яисҽ башка җаваплылыкка тартылырга тиеш.
2.6.5. Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар талҽп итү тыела, шул исҽптҽн дҽүлҽт
органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле үзидарҽ
органнары карамагындагы оешмалар карамагындагы муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽн
ҿчен гариза бирүче тарафыннан түлҽү кертелүне раслый торган белешмҽлҽрне талҽп
итү тыела.
Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары карамагындагы оешмалар карамагында булган белешмҽлҽрне
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырмау мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.7. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
(асылы буенча каралмыйча документларны кире кайтару)
2.7.1. Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен түбҽндҽгелҽр нигез була:
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28) Регламентның 2.5.1 пункты нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
мҿстҽкыйль рҽвештҽ бирелергҽ тиешле документларны тапшырмау яисҽ каршылыклы
белешмҽлҽр булган документларны тапшыру;
29) ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлек кысаларында соратып алынган
законлы вҽкиллҽр турында белешмҽлҽрне расламау, гариза (сорау) бирүнең шуңа
вҽкалҽтле булмаган зат тарафыннан бирелүе;
30) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
31) дҿрес булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, ҽйтеп бетергесез
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зарарланулар булган, аларның эчтҽлеген, кҿчен югалткан
документларны бертҿрле генҽ аңлатмый торган документларны тапшыру;
32) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт алучы булмаган затның
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать итүе;
33) гаризаның электрон формасында мҽҗбүри кырларны корректлы тутырмау,
электрон формада һҽм тапшырылган документларда каршылыклы белешмҽлҽр булу;
34) гариза (гариза) һҽм башка документлар электрон рҽвештҽ гамҽлдҽге
законнарны бозып электрон имзадан файдаланып имзаланган;
35) электрон документлар аларны бирү форматларына куелган талҽплҽргҽ туры
килми һҽм (яисҽ) укымыйлар.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гаризаларны һҽм документларны
кабул итүдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итүчене кабул иткҽн вакытта да,
башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) алганнан соң да, гаризаны
теркҽгҽн кҿннҽн алып 7 эш кҿненнҽн артмаган вакытта кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 3 нче
кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
башкарма комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында
карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының һҽм (яисҽ) КФҮдҽ шҽхси
кабинетына җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар Бердҽм
порталда бастырылган муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълүмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
гаризаларны һҽм башка документларны кабул итүдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору яки муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.8.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге:
3) гариза бирүчегҽ тапшырылган документлар регламентының 2.5.1 пунктында
билгелҽнгҽн документларны тапшырмау;
4) ҽгҽр тиешле документ мҿрҽҗҽгать итүче үз инициативасы белҽн бирмҽгҽн
булса, дҽүлҽт хакимияте органы, җирле үзидарҽ органы йҽ дҽүлҽт хакимиятенең
ведомство буйсынуындагы органы яисҽ җирле үзидарҽ органына ведомствоара
гарызнамҽгҽ торак урынны торак булмаган бинага яисҽ торак булмаган бинага күчерү
ҿчен кирҽкле мҽгълүматны ведомствоара гарызнамҽгҽ кертү. Күрсҽтелгҽн нигез буенча
бинаны күчерүдҽн баш тарту, ҽгҽр башкарма комитет күрсҽтелгҽн җавапны алганнан
соң мҿрҽҗҽгать итүчегҽ мондый җавапны алу турында хҽбҽр иткҽн очракта,
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мҿрҽҗҽгать итүчегҽ документны һҽм (яисҽ) торак урынын торак булмаган бинага яисҽ
торак булмаган бинага күчерү ҿчен кирҽкле мҽгълүматны 2.6.1.1нче пунктының 1 - 3, 6
пунктчалары нигезендҽ торак бинага күчерү ҿчен тҽкъдим иткҽн һҽм мҿрҽҗҽгать
итүчедҽн шундый документ һҽм (яисҽ) мҽгълүматны белдерү җибҽрелгҽн кҿннҽн алып
унбиш эш кҿне эчендҽ алмаган очракта рҿхсҽт ителҽ;
5) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
6) торак урынны торак булмаган бинага һҽм торак булмаган бинаны
күпфатирлы йортта торак урынына күчерү шартларын үтҽмҽү, атап ҽйткҽндҽ:
а) Россия Федерациясе Торак кодексы һҽм Россия Федерациясе Шҽһҽр
тҿзелеше кодексы талҽплҽрен бозу;
б) күчерелҽ торган бинага торак биналарга керү мҿмкинлеген тҽэмин итҽ торган
биналардан файдаланмыйча керү мҿмкин булмаса яисҽ, ҽгҽр күчерелҽ торган бүлмҽ
торак бинаның бер ҿлеше булып торса йҽ ҽлеге бинаның милекчесе яисҽ даими яшҽү
урыны буларак файдаланылса (торак урынны күпфатирлы йорттагы торак булмаган
бинага күчергҽндҽ);
в) ҽгҽр фатирны торак булмаган бинага күчергҽндҽ күпфатирлы йортта талҽплҽр
үтҽлмҽгҽн булса:
- бина күрсҽтелгҽн йортның беренче катында урнашкан;
- бина күрсҽтелгҽн йортның беренче катыннан югарырак урнашкан, лҽкин торак
булмаган бинага күчерелҽ торган фатир астында урнашкан биналар торак булмый;
- бина социаль файдаланудагы наем йортында урнашкан;
г) дини эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру максатларында күпфатирлы йортта торак
урынны торак булмаган бинага күчерү;
д) ҽгҽр күчерелҽ торган бүлмҽ торак урыны җавап бирергҽ тиешле яисҽ күчерелҽ
торган бинаның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирмҽсҽ (торак урынны күпфатирлы
йорттагы торак булмаган бинага күчергҽндҽ);
е) күчерелҽ торган бинага милек хокукы нинди дҽ булса затларның хокуклары
белҽн йҿклҽнгҽн булса (бина залог, наем, аренда һ.б.лар предметы булып тора);
7) күпфатирлы йортта бинаны яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыру проектының законнар талҽплҽренҽ туры килмҽве;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гаризаны мҿрҽҗҽгать итүче
инициативасы белҽн чакыртып алу.
2.8.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл
була.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турындагы карар, баш тартуның
сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 1 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ
рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарма комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи
заты (башкарма комитет) тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту
турында карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының һҽм (яисҽ) КФҮдҽ шҽхси
кабинетына җибҽрелҽ.
2.8.6. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза Бердҽм порталда бастырылган
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүмат нигезендҽ
бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка
тҿрле түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ.
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2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽте күрсҽтүдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган документ (-лар) турында мҽгълүмат
Күпфатирлы йортта бинаны яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру
проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан эшлҽү
һҽм аларны рҽсмилҽштерү (үзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру мондый
бинаны торак яисҽ торак урыны буларак куллануны тҽэмин итү ҿчен талҽп ителгҽн
очракта).

2.11. Мондый түлҽүнең күлҽмен исҽплҽү методикасы турындагы мҽгълүматны да
кертеп, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽрне
күрсҽткҽн ҿчен түлҽүне алу тҽртибе, күлҽме һҽм алу нигезлҽре
Күпфатирлы йортта бинаны яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру
проектын эшлҽгҽн һҽм тҿзегҽн ҿчен түлҽү күлҽме һҽм тҽртибе мҿрҽҗҽгать итүче һҽм
күпфатирлы йортта (махсуслаштырылган оешма) бинаны яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ)
яңадан планлаштыру проектын эшлҽүче килешү нигезендҽ яклар тарафыннан гамҽлгҽ
ашырыла.
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешма
тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽт күрсҽтү турында гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтү вакыты - 15 минуттан
артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнаша торган оешма тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽттҽн файдалану турындагы
гаризасын, шул исҽптҽн электрон формада, теркҽү вакыты һҽм тҽртибе
2.13.1. МФЦга гариза биргҽн кҿнне шҽхси мҿрҽҗҽгатьтҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
гариза бирелгҽн кҿнне МФЦның теркҽү номеры һҽм гаризаның җибҽрелүен раслаучы
АИСтан расписка бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать итүче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта аша
ала, гаризаның теркҽү номеры һҽм гариза бирү кҿне күрсҽтелгҽн гаризаның
җибҽрелүен раслый.
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган бүлмҽлҽргҽ, кҿтү залына, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнҽклҽре һҽм
һҽр муниципаль хезмҽтне күрсҽтү ҿчен 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 ҿчен керү
мҿмкинлеген тҽэмин итүгҽ карата талҽплҽр

327
2.14.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгынга каршы система һҽм янгын сүндерү
системасы белҽн җиһазланган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрне кабул итү урыннары документларны рҽсмилҽштерү ҿчен
кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага уңайлы керү-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедиа
мҽгълүматы мҿрҽҗҽгать итүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына каршылыксыз керү максатларында
түбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) күрү һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итү функциясенең нык бозылуы булган
инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм күрсҽтү;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерү мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт күрсҽтүлҽргҽ тоткарлыксыз керүен тҽэмин итү ҿчен
кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълүмат йҿртүчелҽрне аларның тормыш эшчҽнлеген
чиклҽүне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен кирҽкле тавыш һҽм күрү мҽгълүматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълүматны Брайль рельефлы-нокталы
шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽ кертү;
6) үткҽргеч этне, аны махсус укытуны раслаучы һҽм Россия Федерациясе Хезмҽт
һҽм социаль яклау министрлыгының "Эт-үткҽргечне махсус укытуны раслый торган
документ формасын һҽм аны бирү тҽртибен раслау турында" 22.06.2015 № 386н
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм тҽртиптҽ бирелүче документ булганда
рҿхсҽт итү.
2.14.3. 2.14.2 пунктының 1 - 4 бүлеклҽрендҽ күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт
күрсҽтелгҽндҽ файдаланыла торган объектларны һҽм инвалидларның файдалана
алуын тҽэмин итү ҿлешендҽ талҽплҽр. Регламент 2016 елның 1 июленнҽн соң
файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация үткҽн объектларга һҽм чараларга
карата кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең үтемлелеген һҽм сыйфатын күрсҽткечлҽре,
шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
барышы турында, шул исҽптҽн мҽгълүмати-коммуникация технологиялҽрен кулланып,
мҽгълүмат алу мҿмкинлеге йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ
(шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ) муниципаль хезмҽт алу мҿмкинлеге, җирле үзидарҽ
органының башкарма күрсҽтмҽ органы телҽсҽ кайсы территориаль бүлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау (экстерриториаль принцип), 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 15 статьясында каралган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽрендҽ берничҽ дҽүлҽт һҽм (яисҽ) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гарызнамҽ ярдҽмендҽ мҽгълүмат алу мҿмкинлеге (шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ)
алу мҿмкинлеге, җирле үзидарҽ органының телҽсҽ кайсы территориаль бүлекчҽсендҽ
2.15.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең үтемлелек күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽр:
9) җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада
документлар кабул ителҽ торган бина урнашкан;
10) белгечлҽрнең, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул итҽ торган
бүлмҽлҽрнең җитҽрлек санда булуы;
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11) мҽгълүмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм
сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
12) инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга
комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдҽм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итү һҽм карау срокларын үтҽү;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын үтҽү;
3) башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн үзара хезмҽттҽшлеге саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең КФҮ хезмҽткҽрлҽре
белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза биргҽндҽ бер тапкыр
башкарыла;
4.2) муниципаль хезмҽтне МФЦда электрон документның кҽгазь формасында
күрсҽтү нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта бер тапкыр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн
бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итүче күчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҮ шҽхси
кабинетында алынырга мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҿрҽҗҽгать итүчене яшҽү урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽү (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ сайлау
буенча телҽсҽ кайсы МФЦда гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү комплекслы гарызнамҽ составында күрсҽтелҽ.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстрориаль принцип буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт экстриториаль
принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада муниципаль хезмҽт күрсҽтү
үзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ күрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итүче
түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълүмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ Республика
порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм мҽгълүматны бирү;
в) электрон рҽвештҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
гаризаларның үтҽлеше турында белешмҽлҽр алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын
бҽялҽүне тормышка ашырырга;
д) муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ күрсҽтү нҽтиҗҽсен
алырга;
е) башкарма комитетның, шулай ук аның вазыйфаи затларының, муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең Республика порталы, федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы
порталы ярдҽмендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽ кылынган
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карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларга) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять
белдерү процессын тҽэмин итҽ торган федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы
порталы, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽн органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан кылынган карарларга һҽм
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) шикаять бирү.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең МФЦга кабул итүгҽ язылуы (алга таба - язма)
Республика порталы, МФЦ контакт-үзҽге телефоны аша башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул итү ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка күпфункцияле
кабул итү графигының үзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн кҿнега язылу бу кҿне башланганчы бер тҽүлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ соратып алына торган мҽгълүматларны күрсҽтергҽ кирҽк, шул исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн кҿне һҽм кабул итү вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры килмҽгҽн
очракта, мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган документларга алдан
язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ талонны раслау мҿмкинлеге
тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче электрон почта адресын хҽбҽр итсҽ, күрсҽтелгҽн
адреска, кабул итү кҿнен, вакытын һҽм урынын күрсҽтеп, алдан язылуны раслау
турында мҽгълүмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итүче мҽҗбүри тҽртиптҽ хҽбҽр
ителҽ, алдан язылу кабул итүнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут үткҽннҽн соң
килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация һҽм
аутентификация үтүдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн башка гамҽллҽр кылуны, кабул итү
максатын күрсҽтүне, шулай ук кабул итү ҿчен вакытлыча интервалның озынлыгын
исҽплҽү ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирүне талҽп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм аларны үтҽү тҽртибенҽ
талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон рҽвештҽ башкару
үзенчҽлеклҽре, шулай ук күп функцияле үзҽклҽрдҽ административ процедураларны
башкару үзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү;
2) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һҽм карау;
3) ведомствоара гарызнамҽлҽр муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
5) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (җибҽрү).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү
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3.2.1. Административ процедураны үтҽү башланганчы мҿрҽҗҽгать итүченең
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате нигез булып тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр),
түбҽндҽгелҽр тора:
- күпфункцияле үзҽккҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - КФҮ хезмҽткҽре;
- мҿрҽҗҽгать итүченең башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать итүендҽ инфраструктура үсеше бүлегенең баш белгече (алга таба - консультациялҽү ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне МФЦда шҽхсҽн үзе һҽм телефон
һҽм электрон почта аша күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында консультация алырга
хокуклы.
КФҮ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тапшырыла торган документациянең составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультация бирҽ.
Гариза бирүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүматны
күпфункцияле үзҽк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле рҽвештҽ алырга мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелҽ торган документациянең составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итүче телефон һҽм электрон почта аша башкарма комитетка
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук Республика порталында, район сайтында муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу
ҿчен тапшырыла торган документация составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультация алырга хокуклы.
Консультирование ҿчен җаваплы вазыйфаи зат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн алып ҿч
эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелҽ торган документациянең составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул итү
һҽм карау
3.3.1. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен документлар кабул итү яисҽ
МФЦның читтҽн торып эш урыны.
3.3.1.1. Мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гарызнамҽ белҽн МФЦга мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм документларны Регламентның
2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2. КФҮ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итүче:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен раслый;
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры
килүен тикшерҽ;
МФЦ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
кҽгазь чыганакта Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканировкалый;
МФЦ АИСтан гаризаны ача;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тикшерүгҽ һҽм имзалауга тапшыра;
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имзалаганнан соң, МФЦ АИСта имзаланган гаризаны сканерлый;
МФЦның АИСта электрон формада тапшырылган документларны яки ялланган
документларның электрон образларын тҽкъдим итҽ, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның тҿп нҿсхҽлҽрен кире кайтара;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ документларны кабул итүдҽ расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: җибҽрергҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
3.3.1.3. МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчедҽн электрон формада (электрон
эшлҽр пакетлары составында) кабул ителгҽн документлар пакетын мҿрҽҗҽгать итүче
МФЦ структур бүлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша электрон рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен документлар кабул итү.
3.3.2.1. Гаризаны республика порталы аша электрон рҽвештҽ бирү ҿчен гариза
бирүче түбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизация үти;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри белешмҽлҽрне үз эченҽ
алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яисҽ электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык турында
тиешле тамга куя);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле тамганы билгели);
электрон гариза җибҽрҽ (электрон гариза формасында тиешле тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре һҽм 210-ФЗ номерлы
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яисҽ) кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзалана;
электрон гариза җибҽрү турында хҽбҽр ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
башкарма комитетта җибҽрелгҽн электрон эш.
3.3.3. Документлар комплектын башкарма комитет тарафыннан карау
3.3.3.1. Административ процедураны үтҽүне башлауның нигезе булып
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка документлар килү тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - документлар кабул итү ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат):
Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документлар каралуга
кергҽннҽн соң:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендҽ номер һҽм "Документларны тикшерү"
статусы бирелҽ, бу Республика порталының шҽхси кабинетында чагыла;
электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан электрон
рҽвештҽ бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон рҽвешлҽрен ҿйрҽнҽ;
документларның комплектлылыгын, электрон үрнҽклҽренең укылышын тикшерҽ;
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Бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итү юлы белҽн электрон имзаның чынбарлык
шартлары үтҽлешен тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын
ҽзерли.
Ҽгҽр кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзаны тикшерү нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлык шартларының үтҽлмҽве ачыкланса, баш тарту турында карар проекты 63ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченҽ алырга тиеш, алар
аны кабул итү ҿчен нигез булып тора.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 3 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерү 3.5.5 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла. Регламент.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итүдҽн баш тарту
ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризада
күрсҽтелгҽн ысул белҽн хҽбҽр итҽ, гаризаның теркҽү номерын, гаризаның гаризаны
алу кҿнен, аңа тапшырылган документларның исемнҽре исемлеген, муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен алу кҿнен үз эченҽ алган гариза керү турында хҽбҽр итҽ.
3.3.3.2. 3.3.1 пунктында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү. Регламент, техник
мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, автоматлаштырылган
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3.пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза
каралуга кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ үтҽлҽ.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турындагы гариза яисҽ карар проекты.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү
3.4.1. Административ процедураны үтҽү ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
кабул ителгҽн документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи затның
(хезмҽткҽрнең) административ процедураны үтҽүгҽ вҽкалҽтле вазыйфаи затның
(хезмҽткҽрнең) документлар алуы тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - ведомствоара гарызнамҽлҽр
юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) булып тора.
Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
документларны һҽм белешмҽлҽрне Регламентның 2.6 пунктында каралган
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белешмҽлҽрне бирү турында ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ (техник мҿмкинлек булмаганда - башка ысуллар белҽн) электрон рҽвештҽ
формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар карау ҿчен гариза кабул ителгҽн
кҿнне башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына һҽм (яисҽ) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълүмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда башкарыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
җирле үзидарҽ органнары һҽм аларга буйсынучы оешмалар карамагындагы
документлар (белешмҽлҽр) буенча - ҿч эш кҿненнҽн артык булмаган эш кҿне;
калган тҽэмин итүчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос
килгҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽү һҽм
җибҽрүнең башка сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең
хокукый актларында һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан
Республикасының норматив хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документлар (белешмҽлҽр), яисҽ ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы
вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш тарту турында хҽбҽрнамҽ.
3.4.3. Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) ала йҽ документ һҽм (яисҽ)
мҽгълүмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ;
2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын регламентта
тҿзи;
документлар һҽм (яисҽ) 2.6.1 пунктының 1 - 3, 6 бүлеклҽрендҽ каралган
мҽгълүмат булмаганда, кире кагу турында ҽлеге хҽбҽрнамҽне китереп торучылардан
алган очракта. Регламентны мҿрҽҗҽгать итүчедҽн Республика порталында һҽм (яисҽ)
МФЦда шҽхси кабинетка хҽбҽр җибҽрү юлы белҽн кирҽкле документларны соратып
ала. Мҿрҽҗҽгать итүче документларны хҽбҽр җибҽрелгҽн кҿннҽн алып 15 эш кҿне
эчендҽ тапшырырга хокуклы.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 3 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерү 3.5.5 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла. Регламент.
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проекты, документларны
тапшыру кирҽклеге турында хҽбҽр итү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документлар (белешмҽлҽр) комплекты.
3.4.4. Регламентның 3.4.1, 3.4.3.3 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны
үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын, шул исҽптҽн гаризаны
Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ теркҽгҽн мизгелдҽн файдаланып, автоматик
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны
үтҽүнең максималь срогы биш эш кҿне тҽшкил итҽ, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ документлар
тапшыру кирҽклеге турында хҽбҽр юлланган очракта - 20 эш кҿне.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Административ
процедураны
үтҽү
башланганчы
ведомствоара
гарызнамҽлҽр, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр)
комплектын җибҽрү ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан керү нигез була.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече тора (алга таба - муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат:
ведомствоара комиссия кергҽн документлар комплектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
карау кирҽклеге турында карар кабул итҽ;
комиссия
үткҽргҽн
очракта
бҽялҽмҽ
ҽзерли
һҽм
документларның
формалаштырылган комплектын ведомствоара комиссиягҽ электрон документлар
ҽйлҽнеше системасы ярдҽмендҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.3. Тискҽре карар кабул итү сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, 2.8.2 пунктында каралган
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен уңай карар кабул итү турындагы
тҽкъдимнҽр, шул исҽптҽн кирҽкле эшлҽр башкару турындагы яисҽ нигез, тискҽре карар
кабул итү сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, комиссия ҽгъзалары һҽм рҽисе тарафыннан
документларның тҿзелгҽн комплектына килештерү кҽгазендҽ тапшырыла.
Административ процедура җиде эш кҿненнҽн артмаган вакытта башкарыла.
3.5.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат:
Регламентның 2.8.2 пунктында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту нигезлҽре ачыкланганда, ведомствоара комиссия карар кабул иткҽн очракта,
ведомствоара комиссия карарын исҽпкҽ алып, торак (торак булмаган) урынны торак
(торак) булмаган) бинага күчерүдҽн баш тарту турында хҽбҽр итү проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны карау йомгаклары буенча торак (торак булмаган) урынны торак (торак)
булмаган) бинага күчерү турында хҽбҽр итү проектын ҽзерли, ул, кирҽк була калса,
мондый бинаны торак яисҽ торак урыны буларак файдалануны тҽэмин итү ҿчен,
күчерелҽ торган урынны һҽм (яисҽ) үзгҽртеп планлаштыруны уздыру турындагы
талҽпне үз эченҽ ала;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽзерлҽнгҽн проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документлар ҽйлҽнеше системасы ярдҽмендҽ килештерүгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны, муниципаль
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хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре проектын (алга таба - проектлар) кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проектын килештерү һҽм имзалау муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен
ҽзерлҽү ҿчен җаваплы структур бүлекчҽ җитҽкчесе, башкарма комитет җитҽкчесе
урынбасары, Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Кисҽтүлҽр булган ҽзер проектлар муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен
җаваплы затка эшлҽп бетерүгҽ кайтарыла.
Административ процедуралар ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту,
торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага күчерүдҽн баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ, торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага
күчерү турында хҽбҽрнамҽ.
3.5.4. Регламентның 3.5.2 - 3.5.5 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны
үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны
үтҽүнең максималь срогы дүрт эш кҿнен тҽшкил итҽ, кергҽн документлар комплектын
ведомствоара комиссия - 11 эш кҿне каралган очракта.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (юллама)
3.6.1. Административ процедураны үтҽү башлануга нигез булып административ
процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат муниципаль хезмҽт күрсҽтүне (бирүдҽн
баш тартуны) раслый торган документны алу тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - документлар бирү (җибҽрү)
ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
Документлар бирү (юнҽлеше) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
күрсҽтү
ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы документларын һҽм (яисҽ) шҽһҽр
тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итүнең мҽгълүмат системасын алып бару барышында
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽрне теркҽүне һҽм кертүне
тҽэмин итҽ;
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽтне электрон
хезмҽттҽшлек ярдҽмендҽ күрсҽтү һҽм муниципаль хезмҽтне МФЦда күрсҽтү нҽтиҗҽсен
алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны үтҽү техник мҿмкинлек булганда дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын
кулланып, автоматлаштырылган режимда гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълүмат системаларында муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽр урнаштыру, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ һҽм аны алу ысуллары турында хҽбҽр итү.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүчене МФЦга муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ электрон документ нҿсхҽсе
рҽвешендҽ кҽгазьдҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итүче талҽбе
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буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон документның
нҿсхҽсе аны тҿшерү кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче килгҽн
кҿнне МФЦ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ башкарыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүченең республика порталы аша муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсе артыннан мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ шҽхси кабинетына
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документның электрон образы автомат
рҽвештҽ җибҽрелҽ, ул башкарма комитетының вҽкалҽтле вазыйфаи затының
(башкарма комитет) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн имзаланган.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмҽт күрсҽтүне раслый торган документ (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту) юлламасы (бирү).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү
3.7.1. Техник хата ачыкланган очракта, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта мҿрҽҗҽгать итүче Башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтү турында гариза (4 нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽүче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итүче (вҽкалҽтле вҽкил)
тарафыннан почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ Республика порталы
яки МФЦ аша тапшырыла.
3.7.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны тҿзҽтү
турында гариза кабул итҽ, кушымта итеп бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки
һҽм аларны документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазифаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽү кҿненнан бер
эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазыйфаи затка
карауга юнҽлтелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.7.3. Документларны эшкҽртүгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны карый
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертү
максатларында Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра
һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хатасы булган документның тҿп
нҿсхҽсен тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн үзе имза сала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта
аша (электрон почта аша) хат юллап, документның техник хатасы булган документның
тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан соң
яисҽ җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан соң
ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Җаваплы вазыйфаи затларның муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ талҽплҽрне билгели
торган Регламент һҽм башка норматив хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен үтҽвен һҽм
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үтҽвен агымдагы контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар
тарафыннан карарлар кабул итү
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерүне,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерүне, җирле үзидарҽ
органнарындагы вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата карарлар
ҽзерлҽүне үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
түбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү документлары проектларын тикшерү һҽм
килештерү;
2) эш алып баруны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тикшерү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерүлҽр үткҽрү.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълүматлар базасында булган
белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны үтҽүче
вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълүматы, тиешле документларны исҽпкҽ алу
журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар муниципаль
хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук хокук
бозуларны бетерү буенча ашыгыч чаралар күрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедураларда билгелҽнгҽн
гамҽллҽрнең эзлеклелеге үтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль хезмҽт күрсҽтү
эшен оештыруга җаваплы җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе урынбасары, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү эшен оештыручы бүлек башлыгы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарҽ органының структур бүлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерүлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе һҽм
рҽвешлҽре
Контроль тикшерүлҽр планлы (җирле үзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
эш
планнары
нигезендҽ
башкарыла)
һҽм
планнан
тыш
булырга
мҿмкин.
Тикшерүлҽр уздыру барышында муниципаль хезмҽт күрсҽтү
белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы тикшерүлҽр) яки гариза бирүченең
конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелҽ ала.
4.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затларының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында алар кабул итҽ торган (гамҽлгҽ яраксыз) карарлары һҽм
гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) ҿчен җаваплылыгы
Үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
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Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе белдерүлҽрне вакытында тикшермҽгҽн ҿчен
җаваплы.
Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Вазифаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында кабул ителҽ (башкарыла) торган карарлар һҽм кылына
(кылынмый) торган гамҽллҽр ҿчен законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм рҽвешлҽренҽ
талҽплҽрне характерлаучы нигезлҽмҽлҽр, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары ягыннан
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җирле үзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирүнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
орган җитҽкчесе, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
күпфункцияле үзҽк, оешмалар, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) судка кадҽр шикаять белдерү хокукына ия.
Гариза бирүче шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 15.1 статьясында күрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽү срогын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк
хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълүматны талҽп итү яисҽ гамҽлгҽ
ашыру;
4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мҿрҽҗҽгать итүчедҽн кабул итүдҽн баш
тарту;
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5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин;
6)
муниципаль
хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
мҿрҽҗҽгать
итүчедҽн
Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган түлҽү талҽп
ителгҽндҽ;
7) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның
вазыйфаи заты, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмалар
яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽренең муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда җибҽрелгҽн басма хаталарын һҽм хаталарын тҿзҽтүдҽн баш тартуы йҽ
мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына)
карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ
карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) туктатып тору нигезлҽре федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул
ителгҽн Россия Федерациясенең бүтҽн норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
күрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Күрсҽтелгҽн очракта
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле
үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин.
5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь чыганакта, электрон рҽвештҽ муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы) дҽүлҽт хакимиятенең тиешле органына, шулай ук
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
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карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр югарырак органга (ул
булган очракта) бирелҽ йҽ ул булмаган очракта турыдан-туры муниципаль хезмҽтне
күрсҽтүче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. Күп функцияле үзҽк хезмҽткҽре
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаятьлҽр шушы
күпфункцияле үзҽк җитҽкчесенҽ бирелҽ. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр күпфункцияле үзҽкне оештыручыга яисҽ
Татарстан Республикасының норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша,
күпфункцияле үзҽк аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
Республика порталыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмати системасыннан
файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ
кабул ителергҽ мҿмкин. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, күпфункцияле үзҽкнең, Бердҽм порталның яисҽ Республика порталының
рҽсми сайтыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмат системасы аша җибҽрелергҽ
мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽреннҽн, ҽлеге оешмаларның, Бердҽм порталның яисҽ
Республика порталының рҽсми сайтларыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин,
шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматлар булырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ торган муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи
затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм
(яисҽ) хезмҽткҽренең, оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), яшҽү урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүче юридик зат урнашкан урын турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ телефоны номеры
(номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ
тиешле почта адресы;
3) муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең
хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре
(гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре,
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең карары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы)
белҽн килешми торган дҽлиллҽр. Гариза бирүче тарафыннан аның дҽлиллҽрен раслый
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торган документлар (булган очракта) яисҽ аларның күчермҽлҽре тапшырылырга
мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең икенче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча
теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ
куючыга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларга яисҽ югарырак органга (ул булганда) кергҽн шикаять аны
теркҽгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга,
күпфункцияле үзҽккҽ, оешмаларга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
документларны кабул итеп алганда яисҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽткҽн очракта яисҽ билгелҽнгҽн срокларны бозган очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн
алып биш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽн
чыгару, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн
хаталарны һҽм ялгышларны тҿзҽтү, Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн
түлҽү алу каралмаган очракларда алынган акчаны гариза бирүчегҽ кире кайтару
рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерү кире кагыла.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм гариза бирүче телҽге буенча
электрон рҽвештҽ шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ биргҽн җавапта
канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, шикаять муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче орган, күпфункцияле үзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешма тарафыннан башкарыла торган
гамҽллҽр турында мҽгълүмат муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган хокук
бозуларны кичекмҽстҽн бетерү максатларында бирелҽ, шулай ук китерелгҽн
уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт алу
максатларында башкарырга кирҽк булган алга таба гамҽллҽр турында мҽгълүмат
күрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта
канҽгатьлҽндерелмҽгҽн дип танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре
турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе
турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
шикаятьлҽрне карап тикшерү буенча вҽкалҽтле вазифаи зат, хезмҽткҽр булган
материалларны, кичекмҽстҽн, прокуратура органнарына җибҽрҽ.

1 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)
Кемгҽ
(фамилиясе, исеме, атасының
исеме гражданнар ҿчен;
оешманың тулы исеме юридик затлар ҿчен)
Кая
(Почта индексы һҽм адрес
гариза буенча мҿрҽҗҽгать итүче
тҽрҗемҽ турында)

Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага күчерү (күчерүдҽн баш
тарту) турында карар

(җирле үзидарҽ органының тулы исеме,
,
бинаны күчерүче)
Россия Федерациясе Торак кодексының 23 статьясындагы 2 ҿлеше нигезендҽ
тапшырылган бинаны гомуми мҽйданга күчерү турындагы документларны карап

кв

түбҽндҽге адрес буенча урнашкан:
(шҽһҽр яки авыл җирлегенең исеме)
(урам, мҽйдан, проспект, бульвар, юл һ. б. исеме.)
торак (торак булмаган) торак
ҿй
, корпус (билҽмҽ, тҿзелеш) кв.
,
булмаган (торак)
(кирҽкмҽгҽнне сызарга)
(кирҽкмҽгҽнне сызарга)
Бүлмҽне сыйфатта куллану максатларында
(бинаны туры китереп куллану тҿре
,
тҽрҗемҽ турында гариза белҽн)
):
(актның исеме, аны кабул итү кҿне һҽм номеры)
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1. Гаризага кушымта итеп бирелгҽн документлар нигезендҽ корылма:
торак (торак булмаган) торак
а) күчерергҽ
булмаган (торак)
беренчел шартларсыз;
(кирҽкмҽгҽнне сызарга)
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б) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ түбҽндҽге эшлҽр башкарылган очракта торак (торак
булмаган) ҽйберлҽрдҽн торак булмаган (торак) ҽйбергҽ күчерергҽ:
(яңадан урнаштыру эшлҽре исемлеге)
(бинаны яңадан планлаштыру)

яки бинаны ремонтлау, реконструкциялҽү, реставрациялҽү буенча башка кирҽкле
эшлҽрне башкару;)
булган җир кишҽрлеген, дҽүлҽт торак сертификатын кулланып, торак урыны сатып алу вакытын

2. Күрсҽтелгҽн бинаны торак (торак булмаган) урыннан торак булмаган (торак) бинага
күчерүдҽн баш тартырга
(Россия Федерациясе Торак кодексының 24 статьясындагы 1 ҿлешендҽ
билгелҽнгҽн нигез (я))

(вазыйфаи зат, подписавшего
белдерү)
“

”

20

.

(имза)

(имзаның аңлатмасы)
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2 нче кушымта
.
(муниципаль берҽмлектҽге җирле
үзидарҽ органы исеме

муниципаль берҽмлек )

Торак бинадан торак булмаган бинага күчерү турында гариза
.
(яллаучы, йҽ арендатор, йҽ торак бина милекчесе, йҽ милекче күрсҽтелҽ

2 һҽм аннан да күбрҽк затларның гомуми милкендҽге торак урыны булмаган очракта,
ҽгҽр бер генҽ кеше дҽ булса

милекчелҽрдҽн яисҽ башка затлардан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ аларның мҽнфҽгатьлҽрен
якларга вҽкалҽтле)

Искҽрмҽ.

Физик затлар ҿчен: шҽхесне таныклаучы документның фамилиясе, исеме,
атасының исеме, реквизитлары (сериясе, номеры, кем һҽм кайчан
бирелгҽн), яшҽү урыны, телефон номеры; физик зат вҽкиле ҿчен
түбҽндҽгелҽр күрсҽтелҽ: гаризага кушымта итеп бирелҽ торган вҽкилнең
фамилиясе, исеме, атасының исеме, ышанычнамҽ реквизитлары,
мҿрҽҗҽгать итүченең законлы вҽкиле вҽкалҽтлҽрен раслый торган
документның реквизитлары, мҿрҽҗҽгать итүченең законлы вҽкиленең
вҽкалҽтлҽрен раслый торган документны биргҽн орган.
Юридик затлар ҿчен түбҽндҽгелҽр күрсҽтелҽ: исеме, оештыру-хокукый
формасы, урнашу урыны адресы, телефон номеры, юридик зат
мҽнфҽгатьлҽрен якларга вҽкалҽтле затның фамилиясе, исеме, атасының
атасы, бу вҽкалҽтлҽрне раслаучы документ реквизитлары һҽм гаризага
кушып бирелҽ торган документның реквизитлары.

Торак урыны:
(тулы адрес күрсҽтелҽ: Россия Федерациясе
субъекты,

муниципаль берҽмлек, авыл җирлеге, урам, йорт, корпус, корылма,
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фатир (бүлмҽ), подъезд, кат)
Торак урыны милекчесе:

Рҿхсҽт итүегезне сорыйм
(торак бинадан торак булмаган бинага күчерү, торак булмаган
бинадан торакка күчерү-күрсҽтергҽ кирҽк)
нигезендҽ билҽнҽ торган торак урыны
(милек хокуклары, найм шартнамҽлҽре,
,
аренда килешүлҽрен күрсҽтергҽ кирҽк)

Гаризага түбҽндҽге документлар теркҽп бирелҽ:
1) ________________;
2) ________________;
3) башка документлар:
(ышаныч кҽгазьлҽре, уставлардан ҿземтҽлҽр һ.б.)

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен минем адреска түбҽндҽге ысул белҽн бирүне
(җибҽрүне) сорыйм:
Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталының шҽхси
кабинетына электрон рҽвештҽ

МФЦда
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Гариза биргҽн затларның имзалары :

“

”

20

.

(кҿне)

“

”

20

”

20

(кҿне)

(мҿрҽҗҽгать итүче
имзасының ачыкламасы)

(гариза
бирүченең
имзасы)

(мҿрҽҗҽгать итүче
имзасының ачыкламасы)

(гариза
бирүченең
имзасы)

(мҿрҽҗҽгать итүче
имзасының ачыкламасы)

.

(кҿне)

“

(гариза
бирүченең
имзасы)

.
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3 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)

Торак урынны торак булмаган бинага һҽм торак булмаган бинага күчерү буенча
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карары

_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн бҽйле
рҽвештҽ
(Физик зат ф. и. о., юридик затның исеме – мҿрҽҗҽгать итүче)
_________________.______________________________________
__________________________________________________________________________
________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле документларны түбҽндҽгелҽргҽ карата кабул итүдҽн баш тарту турында
карар кабул ителде:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИО)
(имза салуны гамҽлгҽ ашыручы
органның вазыйфаи заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручы элемтҽлҽре)
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4 нче кушымта
Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы Башкарма
комитет
җитҽкчесенҽ______________
:__________________________
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
______________________________________________________________________
(хезмҽтнең атамасы)
Язылган:_____________________________________________________________
____________________________________________
Дҿрес мҽгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽсе булып торган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
расланган
күчермҽ
рҽвешендҽ
кҽгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Ҽлеге гаризага кертелгҽн, шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбҽндҽ кертелгҽн мҽгълүматларның дҿрес булуын
раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документ күчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар
гамҽлдҽ һҽм андагы мҽгълүматлар дҿрес.
______________
(кҿне)

(имза)

_________________ ( ________________)
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)
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Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы
Башкарма комитетының 2021
елның 28 «июлендҽге 242
номерлы карарына 10 нчы
кушымта
Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт бирү буенча
муниципаль хезмҽт күрсҽтү, элек бирелгҽн рҿхсҽтлҽрне юкка чыгару буенча
административ регламент
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге административ регламенты (алга таба
- Регламент) реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт
бирү, элек бирелгҽн рҿхсҽтлҽрне юкка чыгару (алга таба - муниципаль хезмҽт) буенча
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга табамҿрҽҗҽгать итүче).
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең мҽнфҽгатьлҽрен мҿрҽҗҽгать итүче билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ вҽкалҽтле затлар һҽм физик затларның законлы вҽкиллҽре (алга таба мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) тҽкъдим итҽ ала.
1.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҽгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турындагы мҽгълүмат түбҽндҽгечҽ
урнаштырыла:
1) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽрендҽ
урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы мҽгълүмат стендларында.
2) муниципаль
районның
«Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://www.apastovo.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында (https:/
www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽүлҽт мҽгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
түбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Апас муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба - Башкарма
комитет):
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне күрсҽтү
тҽртибе һҽм сроклары турында Республика реестрындагы белешмҽлҽр нигезендҽ
мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бушлай бирелҽ.
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Муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүматтан
файдалану мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан нинди дҽ булса талҽплҽрне үтҽмичҽ, шул
исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча, гамҽлгҽ ашырыла, аны
мҿрҽҗҽгать итүченең техник чараларына урнаштыру программа тҽэминатының хокук
иясе белҽн лицензия яисҽ башка килешү тҿзүне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итүчене
түлҽүне, теркҽүне яисҽ авторизациялҽүне, яисҽ аларга шҽхси мҽгълүматларны бирүне
күздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, кергҽн
мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле
үзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш графигы, белешмҽ
телефоннары); муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары һҽм сроклары турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала торган
норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризаны
карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында, муниципаль хезмҽт күрсҽтү һҽм
теркҽү сроклары турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында; муниципаль
хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта урнаштыру урыны турында;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат бирү турында; затларның
гамҽллҽренҽ яисҽ гамҽл кылмауларына карата шикаять бирү тҽртибе турында
мҽгълүмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен җаваплы бүлекнең
вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне
җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып ҿч эш кҿне эчендҽ
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ бирелҽ.
Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирү мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽүлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат муниципаль
районның рҽсми сайтында урнаштырыла (һҽм башкарма комитет биналарындагы
мҽгълүмат стендларында мҿрҽҗҽгать итүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен.
Мҽгълүмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла торган Татарстан
Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽге мҽгълүмат муниципаль хезмҽт турында 2.1, 2.3,
2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы белешмҽлҽр, Регламентның булу
урыны, белешмҽ телефоннары, башкарма комитетының эш вакыты турындагы,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ гаризаларны кабул итү графигы турындагы белешмҽлҽр
керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми бастырып
чыгару чыганакларын күрсҽтеп), муниципаль районның рҽсми сайтында «Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль районның
рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ, Республика
реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
реклама конструкциялҽрен урнаштыру схемасы - реклама конструкциялҽрен
урнаштыру урыннарын, реклама конструкциялҽре типларын һҽм тҿрлҽрен билгели
торган документ, аларны урнаштыру шушы урыннарда рҿхсҽт ителҽ;
реклама конструкциясе-тышкы реклама кулланып тотрыклы территориаль
урнашу техник чарасы;
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча күпфункцияле үзҽкнең читтҽн
торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл)
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җирлегендҽ һҽм шҽһҽр округында тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү
буенча күпфункцияле үзҽкнең территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офис) "
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген
оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе
Хҿкүмҽте карары белҽн расланган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ»;
техник хата - муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан кертелгҽн һҽм
документка (муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр кергҽн документлардагы белешмҽлҽрнең тҽңгҽл килмҽвенҽ китергҽн хата
(описка, басма, грамматик яки арифметик хата яисҽ мондый хата).;
ЕСИА - Электрон рҽвештҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кулланыла торган мҽгълүмати системаларның мҽгълүмати-технологик хезмҽттҽшлеген
тҽэмин итүче инфраструктурада идентификация һҽм аутентификациянең бердҽм
системасы.
Мҽгълүмати аралашуда катнашучыларның (мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең һҽм
башкарма хакимият органнарының һҽм җирле үзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының)
дҽүлҽт
мҽгълүмат
системаларында
һҽм
башка
мҽгълүмат
системаларында булган мҽгълүматтан файдалануын тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт
мҽгълүмат системасы;
МФЦ - «Татарстан Республикасында дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге» дҽүлҽт бюджет учреждениесе;
МФЦ - Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽренең автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы.
Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне
оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2
статьясындагы 3 пункты (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ
бирелгҽн гарызнамҽ аңлашыла.
2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт бирү, элек
бирелгҽн рҿхсҽтлҽрне гамҽлдҽн чыгару.
2.2. Җирле үзидарҽнең муниципаль хезмҽтне турыдан-туры күрсҽтүче башкарма-боеру
органы исеме
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының башкарма комитеты.
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булып түбҽндҽгелҽр тора:
1) реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт (1 нче
кушымта);
2) реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽтне
гамҽлдҽн чыгару турында карар (2 нче кушымта);
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар (3 нче кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итүчегҽ "Электрон имза
турында" 2011 елның 06 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 63-
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ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ башкарма комитетының (яки башкарма
комитетның) вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы куелган
электрон документ рҽвешендҽ Республика порталының шҽхси кабинетына җибҽрелҽ.
2.3.3. Мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен
МФЦда электрон документның МФЦ мҿһере һҽм МФЦ хезмҽткҽре имзасы белҽн
расланган кҽгазь чыганакта бастырылган нҿсхҽсе рҽвешендҽ алырга мҿмкин.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ
күрсҽтү нҽтиҗҽсен яисҽ кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсен муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү
кирҽклеген дҽ исҽпкҽ алып, муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты, туктатып тору
мҿмкинлеге Россия Федерациясе законнары белҽн каралган очракта, муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору вакыты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган
документларны тапшыру (юллау) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты:
реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт биргҽндҽ
12 эш кҿне тҽшкил итҽ;
реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽтне гамҽлдҽн
чыгарганда - 10 эш кҿне түгел.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогы гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн соң икенче кҿнне
исҽплҽнҽ башлый.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктату каралмаган.
2.4.3. Электрон документ рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
булган документның юнҽлеше муниципаль хезмҽт күрсҽтүне рҽсмилҽштерү һҽм теркҽү
кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри
булган хезмҽт күрсҽтүлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны тапшыру тҽртибе
2.5.1. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽге документларны
мҿрҽҗҽгать итүченең категориясенҽ һҽм нигезенҽ бҽйсез рҽвештҽ тапшыра:
1) шҽхесне таныклаучы документ (МФЦга мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ бирелҽ);
2) мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле вҽкиле вҽкалҽтлҽрен таныклаучы документ,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта (физик затларның
законлы вҽкиллҽреннҽн тыш);
3) гариза:
- кҽгазь чыганактагы документ рҽвешендҽ (4, № 5 нче кушымта);
- электрон рҽвештҽ (гаризаның электрон формасына тиешле белешмҽлҽр кертү
юлы белҽн тутырыла), ул 2.5.5 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган. Регламент,
Республика порталы аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ.
2.5.2. Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт
сорап мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽге документларны
тапшыра:
1) тиешле күчемсез мҿлкҽтнең милекчесе яисҽ башка законлы хуҗасының ҽлеге
мҿлкҽткҽ реклама конструкциясен кушуга ризалыгын раслау, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче
күчемсез мҿлкҽтнең милекчесе яисҽ башка законлы хуҗасы булмаса, йҽ күчемсез
мҿлкҽт ике яисҽ аннан күбрҽк зат милкендҽ булса:
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күпфатирлы йорттагы урыннар милекчелҽренең гомуми җыелышы беркетмҽсе,
шул исҽптҽн, читтҽн торып тавыш бирү юлы белҽн Россия Федерациясе Торак кодексы
нигезендҽ торак-коммуналь хуҗалыкның дҽүлҽт мҽгълүмат системасын кулланып
башкарылган (реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽү ҿчен
күпфатирлы йорттагы урыннар милекчелҽренең гомуми мҿлкҽтен файдалану кирҽк
булган очракта);
соственниклар җыелышы карары (реклама конструкциясен урнаштыру һҽм
эксплуатациялҽү ҿчен бина биналары милекчелҽренҽ гомуми милек хокукында булган
милекне, күпфатирлы йорт булмаган корылманы, җир кишҽрлеген куллану кирҽк
булса);
реклама конструкциясе хуҗасы яисҽ башка законлы хуҗасы белҽн тҿзелгҽн
реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽүгҽ килешү, аңа реклама
конструкциясе кушыла (реклама конструкциясе хосусый милек объектына яисҽ бина,
корылма, күпфатирлы йорт, җир кишҽрлеге милекчелҽренең гомуми мҿлкҽтенҽ
кушылган очракта);
2) реклама конструкциясе кушыла торган милекчелек яисҽ мҿлкҽтне башкача
законлы билҽү хокукын раслый торган документ (ҽгҽр реклама конструкциясе кушыла
торган мҿлкҽткҽ хокук Татарстан Республикасы Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре
министрлыгы яисҽ муниципаль районның (шҽһҽр округының) җир һҽм мҿлкҽт
мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы тарафыннан билҽүгҽ һҽм (яисҽ) файдалануга
тапшырылган очракта) күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрында дҽүлҽт теркҽве
узарга тиеш булмаса).
Тҿзелҽ торган капиталь тҿзелеш объектының тҿзелеш челтҽрендҽ реклама
конструкциясе урнаштырылган яки тҿзелеш мҽйданы киртҽсе урнаштырылган очракта,
документ бирелү талҽп ителми;
3) Регламентка 6 нчы кушымтада билгелҽнгҽн проектның составына һҽм
бизҽлешенҽ талҽплҽр нигезендҽ ҽзерлҽнгҽн реклама конструкциясе проекты.
2.5.3. Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽтне
гамҽлдҽн чыгару ҿчен мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽге документларны тапшыра:
1) реклама конструкциясе хуҗасы яисҽ башка законлы хуҗасы белҽн тҿзелгҽн
реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽү шартнамҽсен туктатуны
раслый торган документ, аңа реклама конструкциясе кушыла (реклама конструкциясе
хосусый милек объектына яисҽ бина, күпфатирлы йорт, җир кишҽрлеге
милекчелҽренең гомуми мҿлкҽтенҽ кушылган очракта);
2) реклама конструкциясе кушыла торган милекчелек яисҽ мҿлкҽтне башкача
законлы билҽү хокукын раслый торган документ (ҽгҽр реклама конструкциясе кушыла
торган мҿлкҽткҽ хокук Татарстан Республикасы Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре
министрлыгы яисҽ муниципаль районның (шҽһҽр округының) җир һҽм мҿлкҽт
мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы тарафыннан билҽүгҽ һҽм (яисҽ) файдалануга
тапшырылган очракта) күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрында дҽүлҽт теркҽве
узарга тиеш булмаса).
Реклама конструкциясе хуҗасы мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, ҽлеге пунктта
каралган документлар талҽп ителми.
2.5.4. Гариза һҽм теркҽлҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
түбҽндҽге ысулларның берсе тарафыннан тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин:
1) КФҮ аша кҽгазь чыганакларда һҽм 2.5.5 пункты талҽплҽре нигезендҽ
имзаланган (таныкланган) электрон документлар рҽвешендҽ. Регламент;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.5. Физик затлар һҽм индивидуаль эшкуарлар гариза һҽм кирҽкле
документларны Республика порталы ярдҽмендҽ юллаганда гади электрон имза белҽн
гаризаны имзалыйлар.
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Гади электрон имза алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүчегҽ ЕСИАда теркҽлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алуны стандарт язылудан
түбҽнрҽк дҽрҽҗҽдҽ расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре, гариза һҽм кирҽкле документлар җибҽргҽндҽ, Республика порталы
ярдҽмендҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн гаризаны имзалыйлар.
Сорау биргҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүче Республика порталы ярдҽмендҽ
документларның электрон рҽвешлҽрен яисҽ мондый документларны тҿзүгҽ һҽм
имзалауга вҽкалҽтле затларның «Электрон имза турында» 2011 елның 06 апрелендҽге
63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ электрон имза белҽн имзаланган
документларны электрон рҽвештҽ тапшыра.
2.5.6. Гариза бирүчедҽн талҽп итү тыела:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшырылган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документлар һҽм мҽгълүмат тапшыру яисҽ гамҽллҽр башкару;
2) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 ҿлешендҽ
күрсҽтелгҽн исемлеккҽ кертелгҽн мондый хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ күрсҽтелҽ
торган хезмҽтлҽрне һҽм мҽгълүматны алу керми торып, муниципаль хезмҽт алу ҿчен
кирҽкле һҽм башка дҽүлҽт органнарына, җирле үзидарҽ органнарына, оешмаларга
мҿрҽҗҽгать итү белҽн бҽйле килешүлҽрне, шул исҽптҽн килештерүлҽрне гамҽлгҽ
ашыру;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта
баш тартканда йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканда, түбҽндҽге очраклардан тыш, документлар һҽм мҽгълүмат
тапшырылганда:
а) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза башта бирелгҽннҽн соң
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ кагылышлы норматив хокукый актлар талҽплҽрен
үзгҽртү;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итүче
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта баш
тартканнан соң бирелгҽн документларда хаталар булу йҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽ һҽм элегрҽк тапшырылган документлар комплектына кертелмҽгҽн
документлар булу;
в) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тартканнан соң яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тартканнан соң документларның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлану яисҽ
мҽгълүматны үзгҽртү;
г) башкарма комитетының, МФЦ хезмҽткҽре вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн башта баш тартканда йҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда
яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартканда, бу хакта башкарма комитет
җитҽкчесе имзасы белҽн язма рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тартканда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хҽбҽр итҽ, шулай ук
китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенүлҽр китерҽ;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документларны һҽм
мҽгълүматны кҽгазь чыганакта бирү, мондый документларга тамга салу йҽ аларны алу
дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм федераль
законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары карамагында булган һҽм мҿрҽҗҽгать итүче күз алдына китерергҽ
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хокуклы булган муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче аларны
мҿрҽҗҽгать итүчелҽр, шул исҽптҽн электрон рҽвештҽ, алу ысуллары, аларны тапшыру
тҽртибе; ҽлеге документлар белҽн эш итүче дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ органы йҽ
оешма
2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында килеп чыга:
1) күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр (күчемсез
милек объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык
белешмҽлҽр булган) - Дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте
(Росреестр);
2) юридик зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта Федераль салым хезмҽтеннҽн юридик
затларның бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр соратып алына;
3) индивидуаль эшкуар мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта Федераль салым
хезмҽтеннҽн индивидуаль эшкуарларның бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр
соратып алына;
4) реклама конструкциялҽрен урнаштыру схемасыннан белешмҽлҽр Башкарма комитет;
5) реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ бирелгҽн
рҿхсҽтлҽр реестрыннан белешмҽлҽр - Башкарма комитет;
6) тҿзелешкҽ рҿхсҽтлҽр реестрыннан белешмҽлҽр - Башкарма комитет;
7) дҽүлҽт пошлинасын түлҽү турында белешмҽлҽр - дҽүлҽт һҽм муниципаль
түлҽүлҽрнең дҽүлҽт мҽгълүмат системасы;
8) күчемсез мҿлкҽт милекчесенең ҽлеге мҿлкҽткҽ реклама конструкциясен
кушуга ризалыгын раслый торган документ (ҽгҽр «Реклама турында» 2006 елның 13
мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясындагы 6 ҿлешендҽ
каралган очракларда (алга таба - 38-ФЗ номерлы Федераль закон), ҽгҽр реклама
конструкциясе кушыла торган мҿлкҽткҽ ия булу һҽм (яисҽ) аннан файдалану хокукын
раслый торган документта Татарстан Республикасы Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре
министрлыгы яисҽ Муниципаль районның (шҽһҽр округының) җир һҽм мҿлкҽт
мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы;
9) реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽүгҽ шартнамҽ
(муниципаль милек объектында, дҽүлҽт милке чиклҽнмҽгҽн җир кишҽрлегендҽ,
Татарстан Республикасы милкендҽге һҽм 38-ФЗ номерлы Федераль законның 19
статьясындагы 5.1 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ яисҽ «38-ФЗ» Федераль законның
19 статьясындагы 6 ҿлешендҽ каралган очракларда - Татарстан Республикасы Җир
һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы яисҽ муниципаль районның (шҽһҽр
округының) җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре идарҽсе) урнашкан җир кишҽрлегендҽ;
10) реклама конструкциясенең һҽм аның территориаль урнашуы турында
белешмҽлҽр булган документ - Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас
объектлары (тарих һҽм мҽдҽният ядкарьлҽре) турында Россия Федерациясе
законнары талҽплҽренҽ, аларны саклау һҽм алардан файдалану (реклама
конструкциясе Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектларының
(тарихи һҽм мҽдҽни ядкарьлҽренең) бердҽм дҽүлҽт реестрына кертелгҽн мҽдҽни
мирас объектында (тарихи һҽм мҽдҽни ядкарьлҽрендҽ) урнаштырылган очракта),
җирле (муниципаль) ҽһҽмияттҽге мҽдҽни мирас объектлары ҿчен мҽдҽни мирас
объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты;
11) Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектларының (тарихи
һҽм мҽдҽни ядкарьлҽренең) бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽрне - мҽдҽни
мирас объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты;
12) тҿзелеш идарҽсе (МКУ, Бүлек) архитектура һҽм шҽһҽр тҿзелеше буенча җир
участогы (шул исҽптҽн территориаль зона, кызыл линиялҽр чиклҽре, территориядҽн
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файдалануның махсус шартлары булган зоналар булу) ҿчен чиклҽүлҽр булу яисҽ
булмау турында бҽялҽмҽ;
13) гариза бирүченең законлы вҽкиле тарафыннан бирелгҽн очракта (Россия
Федерациясе гражданлык хҽле актларын теркҽү органнары тарафыннан бирелгҽн туу
турында таныклык яисҽ Россия Федерациясе законнары нигезендҽ опека һҽм
попечительлек органнары тарафыннан бирелгҽн документ ҿлешендҽ) мҿрҽҗҽгать
итүченең законлы вҽкиле вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ - граждан хҽле
актларын рҽсмилҽштерүнең бердҽм дҽүлҽт реестры йҽ социаль тҽэмин итүнең бердҽм
дҽүлҽт мҽгълүмат системасы;
14) ышаныч бирү һҽм аның эчтҽлеге турында белешмҽлҽр - нотариатның
бердҽм мҽгълүмат системасы.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать
итүче
Регламентның
2.6.1
пунктында
күрсҽтелгҽн
документларны (белешмҽлҽрне) мондый документларны тҿзүгҽ һҽм имзалауга
вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн таныкланган
электрон документлар рҽвешендҽ, гаризаны Республика порталы ярдҽмендҽ йҽ
МФЦда кҽгазь чыганакта биргҽндҽ бирергҽ хокуклы.
2.6.3. Дҽүлҽт хакимиятенең күрсҽтелгҽн органнары, башкарма комитетының
структур бүлекчҽлҽре тарафыннан документларны һҽм белешмҽлҽрне тапшырмау
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.6.4. Күрсҽтелгҽн органнарның соралган (үз вакытында бирмҽгҽн) һҽм
кулланышта булган белешмҽлҽрне тапшырмаган вазыйфаи заты һҽм (яисҽ)
күрсҽтелгҽн органнарның хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
административ, дисциплинар яисҽ башка җаваплылыкка тартылырга тиеш.
2.6.5. Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар талҽп итү тыела, шул исҽптҽн дҽүлҽт
органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле үзидарҽ
органнары карамагындагы оешмалар карамагындагы муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽн
ҿчен гариза бирүче тарафыннан түлҽү кертелүне раслый торган белешмҽлҽрне талҽп
итү тыела.
Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле
үзидарҽ органнары карамагындагы оешмалар карамагында булган белешмҽлҽрне
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырмау мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.7. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
(асылы буенча каралмыйча документларны кире кайтару)
2.7.1. Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен түбҽндҽгелҽр нигез була:
36) 2.5.1 пунктлары нигезендҽ документларны тапшырмау - 2.5.3. Регламентны
мҿрҽҗҽгать итүче мҿстҽкыйль рҽвештҽ, йҽ каршылыклы белешмҽлҽр булган
документларны тапшырырга, йҽ гаризаны карау ҿчен кирҽкле һҽм 2.6.1 пунктының 8 10 пунктчаларында билгелҽнгҽн документларның юклыгы бирергҽ тиеш. Регламент;
37) 38-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясындагы 12 ҿлешендҽ, Россия
Федерациясе Салым кодексының 333.33 статьясындагы 1 ҿлешенең 105 пунктында
каралган дҽүлҽт пошлинасын түлҽү турында белешмҽлҽр булмау;
38) ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлек кысаларында соратып алынган
законлы вҽкиллҽр турында белешмҽлҽрне расламау, гариза (сорау) бирүнең шуңа
вҽкалҽтле булмаган зат тарафыннан бирелүе;
39) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
40) дҿрес булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, ҽйтеп бетергесез
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зарарланулар булган, аларның эчтҽлеген, кҿчен югалткан
документларны бертҿрле генҽ аңлатмый торган документларны тапшыру;
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41) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт алучы булмаган затның
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать итүе;
42) гаризаның электрон формасында мҽҗбүри кырларны корректлы тутырмау,
электрон формада һҽм тапшырылган документларда каршылыклы белешмҽлҽр булу;
43) гариза (гариза) һҽм башка документлар электрон рҽвештҽ гамҽлдҽге
законнарны бозып электрон имзадан файдаланып имзаланган;
44) электрон документлар аларны бирү форматларына куелган талҽплҽргҽ туры
килми һҽм (яисҽ) укымыйлар.
45) реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽүгҽ гамҽлдҽге
рҿхсҽт булу.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гаризаларны һҽм документларны
кабул итүдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итүчене кабул иткҽн вакытта да,
башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) алганнан соң да, гаризаны
теркҽгҽн кҿннҽн алып 7 эш кҿненнҽн артмаган вакытта кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 7 нче
кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
башкарма комитетының вҽкалҽтле вазыйфаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында
карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының һҽм (яисҽ) КФҮдҽ шҽхси
кабинетына җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар Бердҽм
порталда бастырылган муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълүмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
гаризаларны һҽм башка документларны кабул итүдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору яки муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.8.2. Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт
бирүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге:
1) реклама конструкциясе проектының һҽм аның территориаль урнашуының
техник регламент талҽплҽренҽ туры килмҽве;
2) реклама конструкциялҽрен урнаштыру схемасында реклама конструкциясе
урнаштыруның туры килмҽве (38-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясындагы
5.8 ҿлеше нигезендҽ реклама конструкциясе урнаштыру урыны реклама
конструкциялҽрен урнаштыру схемасы билгелҽнҽ торган очракта);
3) транспорт хҽрҽкҽте иминлеге буенча норматив актлар талҽплҽрен бозу;
4) җирлекнең яисҽ шҽһҽр округының барлыкка килгҽн тҿзелешлҽренең тышкы
архитектур кыяфҽтен бозу. Муниципаль районнарның җирле үзидарҽ органнары яки
шҽһҽр округларының җирле үзидарҽ органнары тиешле муниципаль берҽмлек
территориясендҽ
яки
аның
территориясенең
бер
ҿлешендҽ
реклама
конструкциялҽренең тҿрлҽрен һҽм тҿрлҽрен, шул исҽптҽн, җирлеклҽрнең һҽм шҽһҽр
округларының барлыкка килгҽн тҿзелешлҽренең тышкы архитектур йҿзен саклау
кирҽклеген исҽпкҽ алып, мондый реклама конструкциялҽренҽ карата талҽплҽрне,
реклама конструкциялҽренең тышкы архитектур кыяфҽтен саклау зарурлыгын исҽпкҽ
алып, билгелҽргҽ хокуклы.;
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5) Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары (тарих һҽм
мҽдҽният һҽйкҽллҽре) турында Россия Федерациясе законнары талҽплҽрен, аларны
саклау һҽм алардан файдалану;
6) 38-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясындагы 5.1, 5.6, 5.7
ҿлешлҽрендҽ билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозу;
7) мҿрҽҗҽгать итүче инициативасы буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ
гаризаны чакыртып алу.
2.8.3. Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт
бирүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге:
1) мондый рҿхсҽтне гамҽлдҽн чыгару ҿчен мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ реклама
конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт бирү срогы тҽмамланса;
2) мҿрҽҗҽгать итүче инициативасы буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ
гаризаны чакыртып алу.
2.8.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл
булып тора.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турындагы карар, баш тартуның
сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, Регламентка 3 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ
рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарма комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи
заты (башкарма комитет) тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту
турында карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының һҽм (яисҽ) КФҮдҽ шҽхси
кабинетына җибҽрелҽ.
2.8.6. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза Бердҽм порталда бастырылган
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүмат нигезендҽ
бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка
тҿрле түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
2.9.1. Дҽүлҽт пошлинасы Россия Федерациясе Салым кодексының 333.33
статьясындагы 1 ҿлешенең 105 пунктында түбҽндҽге күлҽмдҽ каралган:
реклама конструкциясен урнаштыруга рҿхсҽт биргҽн ҿчен - 5000 сум.
Дҽүлҽт пошлинасы гариза биргҽнче мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан түлҽнҽ.
2.9.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен дҽүлҽт пошлинасын түлҽү, алдан
тутырылган реквизитлар буенча республика порталыннан файдаланып, мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан башкарыла ала.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен дҽүлҽт пошлинасын түлҽгҽндҽ мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ тутырылган яисҽ ҿлешчҽ тутырылган түлҽү документын, шулай ук тутырылган
түлҽү документының кҽгазь чыганактагы күчермҽсен саклап калу мҿмкинлеге тҽэмин
ителҽ.
Түлҽү документында түлҽүлҽрнең уникаль идентификаторы һҽм түлҽүченең
идентификаторы күрсҽтелҽ.
Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне Республика порталы аша күрсҽткҽн
ҿчен дҽүлҽт пошлинасы фактының башкарылуы турында хҽбҽр итҽ.
2.9.3. Башкарма комитет мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт хезмҽтен күрсҽтү ҿчен
гариза бирүче тарафыннан түлҽү кертүне раслый торган документлар бирүне талҽп
итҽргҽ хокуклы түгел.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен дҽүлҽт пошлинасын түлҽү турында мҽгълүмат
бирү, ҽгҽр федераль законнарда башкасы каралмаган булса, дҽүлҽт һҽм муниципаль
түлҽүлҽр турында Дҽүлҽт мҽгълүмат системасындагы мҽгълүматтан файдаланып
гамҽлгҽ ашырыла.
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2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽте күрсҽтүдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган документ (-лар) турында мҽгълүмат
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
2.11. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр күрсҽтү
ҿчен түлҽү күлҽмен исҽплҽү методикасы турындагы мҽгълүматны да кертеп, мондый
түлҽүне алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешма
тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽт күрсҽтү турында гариза биргҽндҽ һҽм мондый
хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтү вакыты - 15 минуттан
артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽттҽн һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
катнаша торган оешма тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽттҽн файдалану турындагы
гаризасын, шул исҽптҽн электрон формада, теркҽү вакыты һҽм тҽртибе
2.13.1. МФЦга гариза биргҽн кҿнне шҽхси мҿрҽҗҽгатьтҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
гариза бирелгҽн кҿнне МФЦның теркҽү номеры һҽм гаризаның җибҽрелүен раслаучы
АИСтан расписка бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы ярдҽмендҽ мҿрҽҗҽгать итүче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта аша
ала, гаризаның теркҽү номеры һҽм гариза бирү кҿне күрсҽтелгҽн гаризаның
җибҽрелүен раслый.
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган бүлмҽлҽргҽ, кҿтү залына, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнҽклҽре һҽм
һҽр муниципаль хезмҽтне күрсҽтү ҿчен 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 ҿчен керү
мҿмкинлеген тҽэмин итүгҽ карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгынга каршы система һҽм янгын сүндерү
системасы белҽн җиһазланган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрне кабул итү урыннары документларны рҽсмилҽштерү ҿчен
кирҽкле җиһазлар, мҽгълүмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага уңайлы керү-чыгу һҽм аның эчендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедиа
мҽгълүматы мҿрҽҗҽгать итүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн
инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
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2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына каршылыксыз керү максатларында
түбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) күрү һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итү функциясенең нык бозылуы булган
инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм күрсҽтү;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерү мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт күрсҽтүлҽргҽ тоткарлыксыз керүен тҽэмин итү ҿчен
кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълүмат йҿртүчелҽрне аларның тормыш эшчҽнлеген
чиклҽүне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен кирҽкле тавыш һҽм күрү мҽгълүматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълүматны Брайль рельефлы-нокталы
шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽ кертү;
6) үткҽргеч этне, аны махсус укытуны раслаучы һҽм Россия Федерациясе Хезмҽт
һҽм социаль яклау министрлыгының "Эт-үткҽргечне махсус укытуны раслый торган
документ формасын һҽм аны бирү тҽртибен раслау турында" 22.06.2015 № 386н
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм тҽртиптҽ бирелүче документ булганда
рҿхсҽт итү.
2.14.3. 2.14.2 пунктының 1 - 4 бүлеклҽрендҽ күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт
күрсҽтелгҽндҽ файдаланыла торган объектларны һҽм инвалидларның файдалана
алуын тҽэмин итү ҿлешендҽ талҽплҽр. Регламент 2016 елның 1 июленнҽн соң
файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация үткҽн объектларга һҽм чараларга
карата кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрнең үтемлелеген һҽм сыйфатын күрсҽткечлҽре,
шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар
белҽн хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
барышы турында, шул исҽптҽн мҽгълүмати-коммуникация технологиялҽрен кулланып,
мҽгълүмат алу мҿмкинлеге йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ
(шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ) муниципаль хезмҽт алу мҿмкинлеге, җирле үзидарҽ
органының башкарма күрсҽтмҽ органы телҽсҽ кайсы территориаль бүлекчҽсендҽ,
мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау (экстерриториаль принцип), 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 15 статьясында каралган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽклҽрендҽ берничҽ дҽүлҽт һҽм (яисҽ) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гарызнамҽ ярдҽмендҽ мҽгълүмат алу мҿмкинлеге (шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ)
алу мҿмкинлеге, җирле үзидарҽ органының телҽсҽ кайсы территориаль бүлекчҽсендҽ
2.15.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең үтемлелек күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽр:
13) җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада
документлар кабул ителҽ торган бина урнашкан;
14) белгечлҽрнең, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул итҽ торган
бүлмҽлҽрнең җитҽрлек санда булуы;
15) мҽгълүмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм
сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
16) инвалидларга башкалар белҽн тигез дҽрҽҗҽдҽ хезмҽтлҽрдҽн файдаланырга
комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдҽм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфаты күрсҽткечлҽре түбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итү һҽм карау срокларын үтҽү;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын үтҽү;
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3) башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн үзара хезмҽттҽшлеге саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең КФҮ хезмҽткҽрлҽре
белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза биргҽндҽ бер тапкыр
башкарыла;
4.2) муниципаль хезмҽтне МФЦда электрон документның кҽгазь формасында
күрсҽтү нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта бер тапкыр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн
бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итүче күчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҮ шҽхси
кабинетында алынырга мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҿрҽҗҽгать итүчене яшҽү урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽү (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ сайлау
буенча телҽсҽ кайсы МФЦда гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү комплекслы гарызнамҽ составында күрсҽтелҽ.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстрориаль принцип буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт экстриториаль
принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада муниципаль хезмҽт күрсҽтү
үзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ күрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итүче
түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълүмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ Республика
порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм мҽгълүматны бирү;
в) электрон рҽвештҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
гаризаларның үтҽлеше турында белешмҽлҽр алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын
бҽялҽүне тормышка ашырырга;
д) муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ күрсҽтү нҽтиҗҽсен
алырга;
е) башкарма комитетның, шулай ук аның вазыйфаи затларының, муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең Республика порталы, федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы
порталы ярдҽмендҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽ кылынган
карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауларга) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять
белдерү процессын тҽэмин итҽ торган федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы
порталы, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽн органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан кылынган карарларга һҽм
гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) шикаять бирү.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
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2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең МФЦга кабул итүгҽ язылуы (алга таба - язма)
Республика порталы, МФЦ контакт-үзҽге телефоны аша башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул итү ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка күпфункцияле
кабул итү графигының үзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн кҿнега язылу бу кҿне башланганчы бер тҽүлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ соратып алына торган мҽгълүматларны күрсҽтергҽ кирҽк, шул исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн кҿне һҽм кабул итү вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры килмҽгҽн
очракта, мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган документларга алдан
язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ талонны раслау мҿмкинлеге
тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итүче электрон почта адресын хҽбҽр итсҽ, күрсҽтелгҽн
адреска, кабул итү кҿнен, вакытын һҽм урынын күрсҽтеп, алдан язылуны раслау
турында мҽгълүмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итүче мҽҗбүри тҽртиптҽ хҽбҽр
ителҽ, алдан язылу кабул итүнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут үткҽннҽн соң
килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация һҽм
аутентификация үтүдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн башка гамҽллҽр кылуны, кабул итү
максатын күрсҽтүне, шулай ук кабул итү ҿчен вакытлыча интервалның озынлыгын
исҽплҽү ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирүне талҽп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм аларны үтҽү тҽртибенҽ
талҽплҽр, шул исҽптҽн административ процедураларны электрон рҽвештҽ башкару
үзенчҽлеклҽре, шулай ук күп функцияле үзҽклҽрдҽ административ процедураларны
башкару үзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү;
2) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һҽм карау;
3) ведомствоара гарызнамҽлҽр муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
5) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (җибҽрү).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр күрсҽтү
3.2.1. Административ процедураны үтҽү башланганчы мҿрҽҗҽгать итүченең
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате нигез булып тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр),
түбҽндҽгелҽр тора:
- күпфункцияле үзҽккҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - КФҮ хезмҽткҽре;
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- мҿрҽҗҽгать итүченең башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать итүендҽ инфраструктура үсеше бүлегенең баш белгече (алга таба - консультациялҽү ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне МФЦда шҽхсҽн үзе һҽм телефон
һҽм электрон почта аша күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында консультация алырга
хокуклы.
КФҮ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен
тапшырыла торган документациянең составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультация бирҽ.
Гариза бирүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүматны
күпфункцияле үзҽк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле рҽвештҽ алырга мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелҽ торган документациянең составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итүче телефон һҽм электрон почта аша башкарма комитетка
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук Республика порталында, район сайтында муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу
ҿчен тапшырыла торган документлар составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультация алырга хокуклы.
Консультирование ҿчен җаваплы вазыйфаи зат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн алып ҿч
эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелҽ торган документациянең составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул итү
һҽм карау
3.3.1. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен документлар кабул итү яисҽ
МФЦның читтҽн торып эш урыны.
3.3.1.1. Мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында гарызнамҽ белҽн МФЦга мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм документларны Регламентның
2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2. КФҮ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итүче:
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен раслый;
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры
килүен тикшерҽ;
МФЦ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
кҽгазь чыганакта Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканировкалый;
МФЦ АИСтан гаризаны ача;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тикшерүгҽ һҽм имзалауга тапшыра;
имзалаганнан соң, МФЦ АИСта имзаланган гаризаны сканерлый;
МФЦның АИСта электрон формада тапшырылган документларны яки ялланган
документларның электрон образларын тҽкъдим итҽ, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның тҿп нҿсхҽлҽрен кире кайтара;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ документларны кабул итүдҽ расписка бирҽ.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: җибҽрергҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
3.3.1.3. МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчедҽн электрон формада (электрон
эшлҽр пакетлары составында) кабул ителгҽн документлар пакетын мҿрҽҗҽгать итүче
МФЦ структур бүлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша электрон рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен документлар кабул итү.
3.3.2.1. Гаризаны республика порталы аша электрон рҽвештҽ бирү ҿчен гариза
бирүче түбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизация үти;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри белешмҽлҽрне үз эченҽ
алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яисҽ электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон рҽвештҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык турында
тиешле тамга куя);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле тамганы билгели);
электрон гариза җибҽрҽ (электрон гариза формасында тиешле тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре һҽм 210-ФЗ номерлы
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яисҽ) кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзалана;
электрон гариза җибҽрү турында хҽбҽр ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
башкарма комитетта җибҽрелгҽн электрон эш.
3.3.3. Документлар комплектын башкарма комитет тарафыннан карау
3.3.3.1. Административ процедураны үтҽүне башлауның нигезе булып
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка документлар килү тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - документлар кабул итү ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат):
Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документлар каралуга
кергҽннҽн соң:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендҽ номер һҽм "Документларны тикшерү"
статусы бирелҽ, бу Республика порталының шҽхси кабинетында чагыла;
электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан электрон
рҽвештҽ бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон рҽвешлҽрен ҿйрҽнҽ;
документларның комплектлылыгын, электрон үрнҽклҽренең укылышын тикшерҽ;
Бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итү юлы белҽн электрон имзаның чынбарлык
шартлары үтҽлешен тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
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Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын
ҽзерли.
Ҽгҽр кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзаны тикшерү нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлык шартларының үтҽлмҽве ачыкланса, баш тарту турында карар проекты 63ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченҽ алырга тиеш, алар
аны кабул итү ҿчен нигез булып тора.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 7 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерү 3.5.3 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла. Регламент.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итүдҽн баш тарту
ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризада
күрсҽтелгҽн ысул белҽн хҽбҽр итҽ, гаризаның теркҽү номерын, гаризаның гаризаны
алу кҿнен, аңа тапшырылган документларның исемнҽре исемлеген, муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен алу кҿнен үз эченҽ алган гариза керү турында хҽбҽр итҽ.
3.3.3.2. 3.3.1 пунктында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү. Регламент, техник
мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, автоматлаштырылган
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3.пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза
каралуга кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ үтҽлҽ.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турындагы гариза яисҽ карар проекты.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
органнарга җибҽрү
3.4.1. Административ процедураны үтҽү ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
кабул ителгҽн документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи затның
(хезмҽткҽрнең) административ процедураны үтҽүгҽ вҽкалҽтле вазыйфаи затның
(хезмҽткҽрнең) документлар алуы тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - ведомствоара гарызнамҽлҽр
юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) булып тора.
Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
документларны һҽм белешмҽлҽрне Регламентның 2.6 пунктында каралган
белешмҽлҽрне бирү турында ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ (техник мҿмкинлек булмаганда - башка ысуллар белҽн) электрон рҽвештҽ
формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар карау ҿчен гариза кабул ителгҽн
кҿнне башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына һҽм (яисҽ) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълүмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда башкарыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
җирле үзидарҽ органнары һҽм аларга буйсынучы оешмалар карамагындагы
документлар (белешмҽлҽр) буенча - ҿч эш кҿненнҽн артык булмаган эш кҿне;
калган тҽэмин итүчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос
килгҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽү һҽм
җибҽрүнең башка сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең
хокукый актларында һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан
Республикасының норматив хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документлар (белешмҽлҽр), яисҽ ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы
вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш тарту турында хҽбҽрнамҽ.
3.4.3. Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) ала йҽ документ һҽм (яисҽ)
мҽгълүмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ;
2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын регламентта
тҿзи.
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый
документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булган очракта,
документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ документларның
(мҽгълүматның) исеме турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган, дҿрес
булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып
тутырылган), Регламентка 7 нче кушымта нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ,
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ
җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерү 3.5.3 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ
ашырыла. Регламент.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проекты, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар комплекты (белешмҽлҽр).
3.4.4. Регламентның 3.4.1, 3.4.3.3 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны
үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын, шул исҽптҽн гаризаны
Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ теркҽгҽн мизгелдҽн файдаланып, автоматик
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны
үтҽүнең иң күп вакыты - биш эш кҿне.
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3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Административ
процедураны
үтҽү
башланганчы
ведомствоара
гарызнамҽлҽр, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр)
комплектын җибҽрү ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан керү нигез була.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече тора (алга таба - муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат:
2.8.2 пунктында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽр ачыкланганда. Регламент муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен 2.8.2 пунктында каралган
нигезлҽр булмаган очракта. Регламентны, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча, реклама конструкциясен урнаштыру һҽм
эксплуатациялҽүгҽ
рҿхсҽт
йҽ
реклама
конструкциясен
урнаштыруга
һҽм
эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽтне гамҽлдҽн чыгару турында карар (алга таба - карар
проекты) ҽзерли;
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽзерлҽнгҽн проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документлар ҽйлҽнеше системасы ярдҽмендҽ килештерүгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.3. Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт
бирүдҽн баш тарту турында карар проектын, реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм
эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт бирүне, реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм
эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт проектын, реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм
эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт проектын (алга таба - проектлар) гамҽлдҽн чыгару турында
карар проектын килештерү һҽм имзалау муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен
җаваплы структур бүлекчҽ җитҽкчесе, башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары,
Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Кисҽтүлҽр булган ҽзер проектлар муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен
җаваплы затка эшлҽп бетерүгҽ кайтарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турындагы карар, реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ
бирүдҽн баш тарту турындагы карар, реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм
эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт бирү турындагы карар проекты, реклама конструкциясен
урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт.
Административ процедура, мҿрҽҗҽгать итүче реклама конструкциясен
урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт биргҽн очракта - дүрт эш кҿне дҽвамында
башкарыла.
3.5.4. Регламентның 3.5.2 - 3.5.3 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны
үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны
үтҽүнең максималь срогы дүрт эш кҿне тҽшкил итҽ, мҿрҽҗҽгать итүче реклама
конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт биргҽн очракта - алты эш
кҿне.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (юллама)
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3.6.1. Административ процедураны үтҽү башлануга нигез булып административ
процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат муниципаль хезмҽт күрсҽтүне (бирүдҽн
баш тартуны) раслый торган документны алу тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
инфраструктур үсеш бүлегенең баш белгече (алга таба - документлар бирү (җибҽрү)
ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
Документлар бирү (юнҽлеше) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
күрсҽтү
ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы документларын һҽм (яисҽ) шҽһҽр
тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итүнең мҽгълүмат системасын алып бару барышында
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽрне теркҽүне һҽм кертүне
тҽэмин итҽ;
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽтне электрон
хезмҽттҽшлек ярдҽмендҽ күрсҽтү һҽм муниципаль хезмҽтне МФЦда күрсҽтү нҽтиҗҽсен
алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны үтҽү техник мҿмкинлек булганда дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын
кулланып, автоматлаштырылган режимда гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълүмат системаларында муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽр урнаштыру, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ)
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ һҽм аны алу ысуллары турында хҽбҽр итү.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүчене МФЦга муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ электрон документ нҿсхҽсе
рҽвешендҽ кҽгазьдҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итүче талҽбе
буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон документның
нҿсхҽсе аны тҿшерү кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче килгҽн
кҿнне МФЦ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ башкарыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүченең республика порталы аша муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсе артыннан мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ шҽхси кабинетына
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документның электрон образы автомат
рҽвештҽ җибҽрелҽ, ул башкарма комитетының вҽкалҽтле вазыйфаи затының
(башкарма комитет) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн имзаланган.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмҽт күрсҽтүне раслый торган документ (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту) юлламасы (бирү).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү
3.7.1. Техник хата ачыкланган очракта, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта мҿрҽҗҽгать итүче Башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтү турында гариза (8 нче кушымта);
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мҿрҽҗҽгать итүчегҽ техник хатасы булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
техник хаталар булуны дҽлиллҽүче юридик кҿчкҽ ия документлар.
Техник хатаны тҿзҽтү турында гариза муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ мҿрҽҗҽгать итүче (вҽкалҽтле вҽкил)
тарафыннан почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ Республика порталы
яки МФЦ аша тапшырыла.
3.7.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны тҿзҽтү
турында гариза кабул итҽ, кушымта итеп бирелгҽн документлар белҽн гаризаны терки
һҽм аларны документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазифаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽү кҿненнан бер
эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазыйфаи затка
карауга юнҽлтелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза.
3.7.3. Документларны эшкҽртүгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны карый
һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертү
максатларында Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра
һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хатасы булган документның тҿп
нҿсхҽсен тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн үзе имза сала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ почта
аша (электрон почта аша) хат юллап, документның техник хатасы булган документның
тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан соң
яисҽ җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан соң
ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирүчегҽ тапшырылган (юлланган) документ.
4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Җаваплы вазыйфаи затларның муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ талҽплҽрне билгели
торган Регламент һҽм башка норматив хокукый актлар нигезлҽмҽлҽрен үтҽвен һҽм
үтҽвен агымдагы контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар
тарафыннан карарлар кабул итү
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һҽм бетерүне,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерүне, җирле үзидарҽ
органнарындагы вазифаи затларның гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата карарлар
ҽзерлҽүне үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формаларына
түбҽндҽгелҽр керҽ:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү документлары проектларын тикшерү һҽм
килештерү;
2) эш алып баруны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тикшерү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлеше буенча билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерүлҽр үткҽрү.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълүматлар базасында булган
белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны үтҽүче
вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълүматы, тиешле документларны исҽпкҽ алу
журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
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Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар муниципаль
хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук хокук
бозуларны бетерү буенча ашыгыч чаралар күрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедураларда билгелҽнгҽн
гамҽллҽрнең эзлеклелеге үтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль хезмҽт күрсҽтү
эшен оештыруга җаваплы җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе урынбасары, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү эшен оештыручы бүлек башлыгы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарҽ органының структур бүлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазифаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерүлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе һҽм
рҽвешлҽре
Контроль тикшерүлҽр планлы (җирле үзидарҽ органының ярты еллык яки еллык
эш
планнары
нигезендҽ
башкарыла)
һҽм
планнан
тыш
булырга
мҿмкин.
Тикшерүлҽр уздыру барышында муниципаль хезмҽт күрсҽтү
белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр (комплекслы тикшерүлҽр) яки гариза бирүченең
конкрет мҿрҽҗҽгате карап тикшерелҽ ала.
4.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затларының муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында алар кабул итҽ торган (гамҽлгҽ яраксыз) карарлары һҽм
гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) ҿчен җаваплылыгы
Үткҽрелгҽн тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе белдерүлҽрне вакытында тикшермҽгҽн ҿчен
җаваплы.
Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Вазифаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр муниципаль хезмҽт
күрсҽтү барышында кабул ителҽ (башкарыла) торган карарлар һҽм кылына
(кылынмый) торган гамҽллҽр ҿчен законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм рҽвешлҽренҽ
талҽплҽрне характерлаучы нигезлҽмҽлҽр, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары ягыннан
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җирле үзидарҽ
органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы,
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең, оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
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затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять бирүнең судка кадҽр (судтан тыш)
тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
орган җитҽкчесе, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
күпфункцияле үзҽк, оешмалар, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) судка кадҽр шикаять белдерү хокукына ия.
Гариза бирүче шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать
итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 15.1 статьясында күрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽү срогын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать
итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк
хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълүматны талҽп итү яисҽ гамҽлгҽ
ашыру;
4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мҿрҽҗҽгать итүчедҽн кабул итүдҽн баш
тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин;
6)
муниципаль
хезмҽт
күрсҽткҽндҽ
мҿрҽҗҽгать
итүчедҽн
Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган түлҽү талҽп
ителгҽндҽ;
7) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның
вазыйфаи заты, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмалар
яисҽ аларның хезмҽткҽрлҽренең муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда җибҽрелгҽн басма хаталарын һҽм хаталарын тҿзҽтүдҽн баш тартуы йҽ
мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына)
карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ
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карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки
тҽртибен бозу;
9) туктатып тору нигезлҽре федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул
ителгҽн Россия Федерациясенең бүтҽн норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы законнарында һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган
күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта
мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽ, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге
күрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Күрсҽтелгҽн очракта
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле
үзҽк хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽр йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин.
5.2. Шикаять язма рҽвештҽ кҽгазь чыганакта, электрон рҽвештҽ муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы) дҽүлҽт хакимиятенең тиешле органына, шулай ук
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр югарырак органга (ул
булган очракта) бирелҽ йҽ ул булмаган очракта турыдан-туры муниципаль хезмҽтне
күрсҽтүче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. Күп функцияле үзҽк хезмҽткҽре
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаятьлҽр шушы
күпфункцияле үзҽк җитҽкчесенҽ бирелҽ. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр күпфункцияле үзҽкне оештыручыга яисҽ
Татарстан Республикасының норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмалар хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша,
күпфункцияле үзҽк аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
Республика порталыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмати системасыннан
файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ
кабул ителергҽ мҿмкин. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, күпфункцияле үзҽкнең, Бердҽм порталның яисҽ Республика порталының
рҽсми сайтыннан, судка шикаять бирүнең мҽгълүмат системасы аша җибҽрелергҽ
мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
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210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽреннҽн, ҽлеге оешмаларның, Бердҽм порталның яисҽ
Республика порталының рҽсми сайтларыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин,
шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхсҽн кабул иткҽндҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматлар булырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре, карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ торган муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи
затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм
(яисҽ) хезмҽткҽренең, оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), яшҽү урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итүче юридик зат урнашкан урын турында белешмҽлҽр, шулай ук элемтҽ телефоны номеры
(номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ
тиешле почта адресы;
3) муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче
органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең
хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре
(гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның, муниципаль
хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре,
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең карары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы)
белҽн килешми торган дҽлиллҽр. Гариза бирүче тарафыннан аның дҽлиллҽрен раслый
торган документлар (булган очракта) яисҽ аларның күчермҽлҽре тапшырылырга
мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең икенче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча
теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ
куючыга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларга яисҽ югарырак органга (ул булганда) кергҽн шикаять аны
теркҽгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ, ҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга,
күпфункцияле үзҽккҽ, оешмаларга шикаять биргҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
документларны кабул итеп алганда яисҽ җибҽрелгҽн хаталарны һҽм хаталарны
тҿзҽткҽн очракта яисҽ билгелҽнгҽн срокларны бозган очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн
алып биш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять канҽгатьлҽндерелҽ, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽн
чыгару, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн
хаталарны һҽм ялгышларны тҿзҽтү, Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн
түлҽү алу каралмаган очракларда алынган акчаны гариза бирүчегҽ кире кайтару
рҽвешендҽ дҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерү кире кагыла.
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Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн дҽ
соңга калмыйча, гариза бирүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм гариза бирүче телҽге буенча
электрон рҽвештҽ шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап
юллана.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ биргҽн җавапта
канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, шикаять муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче орган, күпфункцияле үзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешма тарафыннан башкарыла торган
гамҽллҽр турында мҽгълүмат муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган хокук
бозуларны кичекмҽстҽн бетерү максатларында бирелҽ, шулай ук китерелгҽн
уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт алу
максатларында башкарырга кирҽк булган алга таба гамҽллҽр турында мҽгълүмат
күрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта
канҽгатьлҽндерелмҽгҽн дип танылган очракта, кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре
турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе
турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
шикаятьлҽрне карап тикшерү буенча вҽкалҽтле вазифаи зат, хезмҽткҽр булган
материалларны, кичекмҽстҽн, прокуратура органнарына җибҽрҽ.
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1 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)
Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт
№______________ "__" ________ 202_ ел
Түбҽндҽ бирелде:
Оешманың исеме
Юридик адрес
Җитҽкче (вазыйфа)
Җитҽкче (фамилиясе, исеме,
атасының исеме)
Элемтҽ ҿчен телефон
Исҽпкҽ басу сҽбҽбенең коды

Гамҽлгҽ:
Схема буенча реклама
конструкциясе№
Урнаштыру адресы
Реклама конструкциясе тибы
Күлҽме (м x)
Яклар саны
Элементлар саны
Мҽгълүмат кырының мҽйданы
(кв. м)
Яктылык
Технологик характеристика
Текст
Реклама конструкциясе
кушылган җир кишҽрлеге, бина
яисҽ башка күчемсез мҿлкҽт
милекчесе

Эл. почта
Тҽңгҽ
ллҽш
терү
номе
ры
(ИНН)

Тҿп
дҽүлҽт
теркҽве
номеры
(ОГРН)

377
Фото

Карта

Рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакыты: "__" _____________ 202_ ел.
_____________________
вҽкалҽтле вазыйфаи зат исеме

________________
имза
Мҿһер урыны

______________________
имзаны расшифровкалау
(Ф.И.О.)

378
2 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)

Реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽүгҽ элек бирелгҽн
рҿхсҽтне юкка чыгару турында карар
_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн
бҽйле рҽвештҽ
(Физик зат ф. и. о., юридик затның исеме – мҿрҽҗҽгать итүче)
_________________.______________________________________
______________________________________________________________________
____________
"Реклама турында" 2006 елның 13 мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль
законның 19 статьясындагы 18 ҿлеше нигезендҽ "Реклама турында" елның 13
мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясындагы 18 ҿлеше
нигезендҽ
"______"
______________________________________
елның
"№________ 20______________________ реклама корылмасын (Заявитель исеме)
урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽтне гамҽлдҽн чыгару турында карар
кабул ителде.

Вазыйфаи зат (ФИО)
(имза салуны гамҽлгҽ ашыручы
органның вазыйфаи заты
имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручы элемтҽлҽре)

379
3 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)

Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында реклама конструкциялҽрен
урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽтлҽр бирүне арттыру,
элек бирелгҽн рҿхсҽтлҽрне гамҽлдҽн чыгару турында карары

_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн
бҽйле рҽвештҽ
(Физик зат ф. и. о., юридик затның исеме – мҿрҽҗҽгать итүче)
_________________.______________________________________
______________________________________________________________________
____________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар кабул ителде, моңа бҽйле рҽвештҽ:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИО)
(имза салуны гамҽлгҽ ашыручы
органның вазыйфаи заты
имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручы элемтҽлҽре)

380
4 нче кушымта
.
(муниципаль берҽмлектҽге җирле
үзидарҽ органы исеме
муниципаль берҽмлек )
Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт бирү
турында
ГАРИЗА
№ "_"__" ________________ 20__ ел
Мҿрҽҗҽгать итүче турында белешмҽлҽр:
ФИО, туу кҿне, шҽхесне раслаучы документ мҽгълүматлары: ______________
______________________________________________________________________
_______ (физик зат ҿчен, шул исҽптҽн шҽхси эшмҽкҽр буларак теркҽлгҽн)
юридик затның тулы исеме:
______________________________________________________
____________________ (юридик зат ҿчен)
салым
түлҽүченең
идентификация
номеры
_____________________________;контакт
мҽгълүматы:
____________________________.

(ИНН)
(тел.):

Мҿрҽҗҽгать итүченең ҽлеге вҽкиллҽре (ФИО, мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиленең
вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ реквизитлары, гариза бирүченең законлы
вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документны биргҽн орган)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________ (мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап
вҽкил мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта күрсҽтелҽ)
контакт мҽгълүматы: (тел.): _____________________________
Ҽлеге белдерүдҽ реклама конструкциясе проектында күрсҽтелгҽн реклама
конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт бирүегезне сорыйм.
Реклама конструкциясе кушыла торган милек турындагы белешмҽлҽр:
күчемсез
милек
объектының
_______________________________

исеме

һҽм

билгелҽнеше
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______________________________________________________________________
_______ (бина (тҿзелеш, корылма) атамасы һҽм билгелҽнүе күрсҽтелҽ) (спорт,
сҽүдҽ, күңел ачу объекты, җиңел автотранспорт саклау объекты һ.б.), аңа реклама
конструкциясе, җир кишҽрлеге кушыла)
күчемсез милек объектының кадастр номеры (объект дҽүлҽт кадастр учетын узган
очракта күрсҽтелҽ) ___________________________________;
Милекнең милек формасы, аңа реклама конструкциясе кушыла:
хосусый / муниципаль / федераль / дҽүлҽт милке чиклҽнмҽгҽн (кирҽкле астына
сызарга);
реклама конструкциясе кушыла торган милекнең тҿре һҽм законлы билҽмҽсе
нигезе: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______
(мҿлкҽт хуҗасы, милек хуҗасының хокукы, күчемсез милек объектының кадастр
номеры күрсҽтелҽ)
реклама конструкциясе кушыла торган бинаның (тҿзелешнең, корылманың)
тарихи
һҽм
мҽдҽни
һҽйкҽллҽргҽ
туры
килүе
__________________________________
________________________________________________________
(бина (тҿзелеш, корылма) тарихи һҽм мҽдҽни һҽйкҽл булса, объектның тарихимҽдҽни ҽһҽмияте категориясе күрсҽтелҽ)
Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ шартнамҽнең
гамҽлдҽ булу вакыты
"____" _____________ 20_________________ 20____ ел
Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт бирү срогы
г."_____"
______________________
г.
(Реклама конструкциясе хуҗасы реклама конструкциясе кушыла торган күчемсез
милек милекчесе булса, йҽ вакытлыча реклама конструкциясе урнаштырылган
очракта)
Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт биргҽн ҿчен
дҽүлҽт пошлинасын түлҽү турындагы документның реквизитлары
______________________________________________________________________
____
______________________________________________________________________
____.

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен минем адреска түбҽндҽге ысул белҽн бирүне
(җибҽрүне) сорыйм:
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Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталының шҽхси
кабинетына электрон рҽвештҽ

МФЦда

Кушымталар:
______________________________________________________________________
____.
(Регламентның 2.5 пунктында каралган документлар)

Мҿрҽҗҽгать итүче __________________ (_________________________) (имза)
(гаризаны имзалаган затның фамилиясе, инициаллары, аның вазыйфасы)
------------------------------Реклама конструкциясе бинада (тҿзелештҽ, корылмада) урнаштырылган
очракта, бу юлда барлык бинаның (тҿзелешнең, корылманың) кадастр номеры
күрсҽтелҽ, ҽ анда урнашкан аерым биналарның саны түгел;
Реклама конструкциясе тҿгҽллҽнмҽгҽн тҿзелеш объектында урнаштырылган
очракта, капиталь тҿзелеш объекты тҿзелешенҽ рҿхсҽт реквизитлары,
тҿгҽллҽнмҽгҽн тҿзелеш объектына милек хокукын теркҽү турындагы таныклык
реквизитлары (ҽгҽр теркҽлү үткҽрелсҽ) күрсҽтелҽ. Реклама конструкциясе гомуми
милек булган мҿлкҽткҽ урнаштырылган очракта, бу юлда ҽлеге хҽл күрсҽтелҽ,
юлда каралган башка белешмҽлҽр кертелми.

383
5 нче кушымта
.
(муниципаль берҽмлектҽге җирле
үзидарҽ органы исеме
муниципаль берҽмлек )
Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽтне гамҽлдҽн
чыгару турында
ГАРИЗА
№ "_"__" ________________ 20__ ел
Мҿрҽҗҽгать итүче турында белешмҽлҽр:
ФИО, туу кҿне, шҽхесне раслаучы документ мҽгълүматлары: ______________
______________________________________________________________________
_______ (физик зат ҿчен, шул исҽптҽн шҽхси эшмҽкҽр буларак теркҽлгҽн)
юридик затның тулы исеме:
______________________________________________________
____________________ (юридик зат ҿчен)
салым
түлҽүченең
идентификация
номеры
_____________________________;контакт
мҽгълүматы:
____________________________.

(ИНН)
(тел.):

Мҿрҽҗҽгать итүченең ҽлеге вҽкиллҽре (ФИО, мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиленең
вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ реквизитлары, гариза бирүченең законлы
вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документны биргҽн орган)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________ (мҿрҽҗҽгать итүче исеменнҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап
вҽкил мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта күрсҽтелҽ)
контакт мҽгълүматы: (тел.): _____________________________
"Реклама турында" 2006 елның 13 мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль
законның 19 статьясындагы 18 ҿлеше нигезендҽ реклама конструкциясен
урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽтне гамҽлдҽн чыгаруны сорыйм
______________________________________________________________________
______
№ _____________________ бирелгҽн "___" ________________ ш
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Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен минем адреска түбҽндҽге ысул белҽн бирүне
(җибҽрүне) сорыйм:
Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталының шҽхси
кабинетына электрон рҽвештҽ

МФЦда

Кушымталар:
______________________________________________________________________
____.
(Регламентның 2.5 пунктында каралган документлар)

Мҿрҽҗҽгать итүче __________________ (_________________________) (имза)
(гаризаны имзалаган затның фамилиясе, инициаллары, аның вазыйфасы)
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6 нче кушымта
N ________
реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽт итү буенча
проект конструкциясе
Реклама конструкциясе хуҗасы: ________________________________________
Реклама конструкциясен урнаштыру урыны: __________________
Формат А4

Гариза биргҽн вакытка (тҿсле
башкаруда) реклама
конструкциясе урнаштыру
урынының фотографиясе

Тиешле масштабта реклама
конструкциясе урнаштырылган (тҿсле
башкаруда) реклама конструкциясе
урнаштыру урыны фотографиясе

Реклама конструкциясе хуҗасы _____________________"_____"_________
20_______
Исеме, имза
Вазыйфасы/Ф.И.О.
Мҿһер урыны
КИЛЕШТЕРЕЛДЕ
Вҽкалҽтле зат
реклама конструкциясе проектын килештерүгҽ
_______________________________ __________ "___"________ 20______
(Вазыйфасы, Ф.И.О.)
> Имзасы
Мҿһер урыны
1 нче бит
Формат А4

Реклама конструкциясен күздҽ тота торган
җайланманың урыны күрсҽтелгҽн урнашу
схемасы, мондый урынны тҿгҽл билгелҽргҽ
мҿмкинлек бирҽ.
Җир участогы чиклҽрен һҽм реклама конструкциясе урнаштыру урынын
күрсҽтеп, шҽһҽрнең генераль планыннан күчермҽ

Реклама конструкциясе хуҗасы _____________________"_____"_________
20_______
Исеме, имза
Вазыйфасы/Ф.И.О.
Мҿһер урыны
2 нче бит
Формат А4

Реклама конструкциясенең конструктив сурҽтлҽре
Фронталь күренеш, кырыйдан күренеш
(Реклама конструкциясенең проектлау тҿрлҽре киселештҽ,
конструкциянең файдаланылган материалларның үлчҽмнҽре һҽм
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тасвирламалары булган конструктив элементларын сурҽтлҽгҽндҽ,
монтаж схемалары)
Реклама конструкциясенең мҽгълүмат кырының үзенчҽлеге (материал,
яктырту тибы, аерым очракларда - рҿхсҽт, ачыклык, файдаланыла торган
яктылык диодлары тибы)
Реклама конструкциясе хуҗасы _____________________"_____"_________
20_______
Исеме, имза
Вазыйфасы/Ф.И.О.
Мҿһер урыны
3 нче бит
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7 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)

«Реклама конструкциялҽрен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽүгҽ рҿхсҽтлҽр
бирү,элек бирелгҽн рҿхсҽтлҽрне юкка чыгару»муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар
_____________________________________________________мҿрҽҗҽгате белҽн
бҽйле рҽвештҽ
(Физик зат ф. и. о., юридик затның исеме – мҿрҽҗҽгать итүче)
_________________.______________________________________
______________________________________________________________________
____________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны түбҽндҽгелҽргҽ карата кабул итүдҽн баш
тарту турында карар кабул ителде:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИО)
(имза салуны гамҽлгҽ ашыручы
органның вазыйфаи заты
имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручы элемтҽлҽре)

388
8 нче кушымта
Татарстан Республикасы
Апас муниципаль районы
Башкарма комитет
җитҽкчесенҽ______________
:__________________________
Техник хатаны тҿзҽтү турында
Гариза
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
______________________________________________________________________
(хезмҽтнең атамасы)
Язылган:_________________________________________________________
________________________________________________
Дҿрес
мҽгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽсе булып торган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, ҽлеге карарны:
электрон документ юллау юлы белҽн E-mail адресына:_______;
- расланган күчермҽ рҽвешендҽ кҽгазь чыганакта почта аша
____________________________________________________________ адресына
юллавыгызны сорыйм.
Ҽлеге гаризага кертелгҽн, шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбҽндҽ кертелгҽн мҽгълүматларның дҿрес
булуын раслыйм. Гаризага теркҽлгҽн документлар (документ күчермҽлҽре) Россия
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн
вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм андагы мҽгълүматлар дҿрес.
______________
(кҿне)

(имза)

_________________ ( ________________)
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

