Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның " 21 " июль № 294
карарына 1 нче кушымта

Җир эшләрен башкаруга ордер (рөхсәт) бирү буенча муниципаль хезмәт
күрсәтүнең административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга
таба – Регламент) җир эшләрен башкаруга ордер (рөхсәт) бирү буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен (алга таба-муниципаль хезмәт)
билгели.
1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: физик һәм юридик затлар (алга табамөрәҗәгать итүче).
Мөрәҗәгать итүчеләр мәнфәгатьләрен мөрәҗәгать итүче тарафыннан
билгеләнгән тәртиптә вәкаләтле затлар һәм физик затларның законлы вәкилләре
(алга таба – мөрәҗәгать итүче вәкиле) тәкъдим итә ала.
Вәкаләтле затлар булып шәхси эшмәкәрләр, граждан-хокукый шартнамә
нигезендә мөрәҗәгать итүче вәкилләре булган юридик затлар тора.
1.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турындагы мәгълүмат
түбәндәгечә урнаштырыла:
1) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә
урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә
алган мәгълүмат стендларында.
2)
Чүпрәле
муниципаль
районының
«Интернет»
мәгълүматтелекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында (http://droganoye.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү (функцияләр) Бердәм
порталында (https://www.gosuslugi.ru/)(алга таба - Бердәм портал);
5) «Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр реестры»
дәүләт мәгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат
урнаштырыла:
1) телдән мөрәҗәгать иткәндә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәкләрендә - шәхсән яисә телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Чүпрәле муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба Башкарма комитет):
телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша;
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язмача (шул исәптән электрон документ формасында) мөрәҗәгать иткәндә –
кәгазьдә почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.3. Бердәм порталда, республика Порталында Республика реестрындагы
белешмәләр нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында
мәгълүмат гариза бирүчегә бушлай бирелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе турындагы мәгълүматтан
файдалану мөрәҗәгать итүче тарафыннан нинди дә булса таләпләрне үтәмичә, шул
исәптән программа тәэминатыннан файдаланмыйча, гамәлгә ашырыла, аны
мөрәҗәгать итүченең техник чараларына урнаштыру программа тәэминатының
хокук иясе белән лицензияле яисә башка килешү төзүне таләп итә, ул мөрәҗәгать
итүчене теркәүне яисә авторизацияләүне яисә аларга шәхси мәгълүматлар бирүне
күздә тота.
1.3.4. Мөрәҗәгать итүче шәхсән яисә телефон аша мөрәҗәгать иткәндә,
кергән мөрәҗәгать нигезендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәге, Башкарма комитет урнашкан урын (адресы, эш графигы,
белешмә телефоннары); муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары һәм сроклары;
муниципаль хезмәт күрсәтелә торган гражданнар категорияләре; муниципаль
хезмәт күрсәтү мәсьәләләрен җайга сала торган норматив хокукый актлар;
муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гаризаны карау өчен кирәкле документлар
исемлеге, муниципаль хезмәт күрсәтү һәм теркәү сроклары; муниципаль хезмәт
күрсәтү барышы; муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча рәсми сайтта
урнаштыру урыны; муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат
бирү; затларның гамәлләренә яисә гамәл кылмауларына карата шикаять бирү
тәртибе турында мәгълүмат бирергә мөмкин.
Язма мөрәҗәгать буенча муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы бүлекнең
вазифаи затлары язма рәвештә мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү
тәртибен һәм әлеге Регламентның әлеге пунктында күрсәтелгән мәсьәләләрне
җентекләп аңлаталар һәм мөрәҗәгать итүчегә мөрәҗәгатьне теркәгән көннән алып
өч эш көне эчендә җавап җибәрәләр. Җаваплар мөрәҗәгать иткән теледә бирелә.
Мөрәҗәгать телендә җавап бирү мөмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасы дәүләт телләре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат
муниципаль районның рәсми сайтында һәм башкарма комитет биналарындагы
мәгълүмат стендларында мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү өчен урнаштырыла.
Мәгълүмат стендларында һәм муниципаль районның «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштырыла торган
муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы дәүләт телләрендәге
мәгълүмат Регламентның 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
белешмәләрне, Башкарма комитетның урнашкан урыны, белешмә телефоннары,
эш вакыты, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча гаризалар кабул итү графигы
турындагы белешмәләрне үз эченә ала.
1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һәм аларны рәсми
бастырып чыгару чыганакларын күрсәтеп), муниципаль районның «Интернет»
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мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
Гамәлдәге редакциядә административ регламент тексты «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә муниципаль районның рәсми сайтында,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күпфункцияле үзәкнең
читтәге эш урыны – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 22 декабрендәге
1376 нчы номерлы «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган
күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында»гы
карары белән расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган
күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә
Татарстан Республикасы муниципаль районының яки шәһәр округының шәһәр
(авыл) җирлегендә булдырылган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган
күпфункцияле үзәкнең территориаль яктан аерымланган структур бүлекчәсе
(офисы);
техник хата – муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан
җибәрелгән һәм документка кертелгән мәгълүматларның (муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәсе), алар нигезендә мәгълүматлар кертелгән документлардагы
мәгълүматларга туры килмәвенә китергән хата (ялгыш язу, басма хата, грамматик
яки арифметик хата яисә шуңа охшаган хата);
ЕСИА – инфраструктурада идентификация һәм аутентификацияләүнең
бердәм системасы, ул дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен электрон
формада кулланыла торган мәгълүмати системаларның мәгълүмати-технологик
хезмәттәшлеген тәэмин итә.
Дәүләт мәгълүмат системаларында һәм башка мәгълүмат системаларында
булган мәгълүматтан (мөрәҗәгать итүче гражданнар һәм башкарма хакимият
органнары һәм җирле үзидарә органнары вазыйфаи затларының) мәгълүмати
хезмәттәшлектә катнашучыларның (мөрәҗәгать итүче гражданнарның һәм
вазыйфаи затларының) мәгълүмат алу мөмкинлеген тәэмин итә торган федераль
дәүләт мәгълүмат системасы;
КФҮ - «Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе (алга таба-КФҮ);
КФҮ АИСы - Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләренең автоматлаштырылган мәгълүмат
системасы.
Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза дип (алга таба гариза) муниципаль хезмәт күрсәтү турында «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 2 статьясындагы 3 пункты (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон)
нигезендә бирелгән мөрәҗәгать аңлашыла.
1.6. Муниципаль хезмәт күрсәтү очраклары һәм тәртибе кисәтүче (актив)
режимда.
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Мөрәҗәгать итүченең ризалыгы (гарызнамәсе) булганда, муниципаль хезмәт
алдан ук (проактив) режимда Республика порталы аша түбәндәге очракларда
күрсәтелә:
проект документациясен, эшләрне җитештерү проектын һәм инженертопография планын килештерү.
Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе алдан (актив) режимда регламент белән
билгеләнә.
2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмәт атамасы
Җир эшләрен башкаруга ордер (рөхсәт) бирү.
2.2. Җирле үзидарәнең муниципаль хезмәтне турыдан-туры күрсәтүче башкармабоеру органы исеме
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Башкарма комитеты.
2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып түбәндәгеләр тора:
1) җир эшләрен башкаруга ордер (1 нче кушымта);
2) авария-торгызу эшләрен башкаруга ордер (2 нче кушымта);
3) җир эшләрен башкаруга ордерның гамәлдә булу вакытын озайту турында
хәбәрнамә;
4) Тышкы төзекләндерү эшләрен өлешчә торгызу буенча эшләрне башкару
турында белешмәләр җир эшләрен башкаруга ордерга (кышкы чорда)кертү
турында белдерү;
5) җир эшләрен башкаруга ордер ябылу турында белдерү;
6) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар (3 нче
кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе мөрәҗәгать итүчегә «Электрон
имза турында» 2011 елның 06 апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба - 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендә башкарма комитетының (яки
башкарма комитетның) вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле имзасы
куелган электрон документ рәвешендә Республика порталының шәхси кабинетына
җибәрелә.
2.3.3. Мөрәҗәгать итүченең теләге буенча, муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе КФҮтә Башкарма комитет тарафыннан җибәрелгән, КФҮ мөһере һәм
КФҮ хезмәткәре имзасы белән расланган кәгазьдә бастырылган электрон документ
нөсхәсе рәвешендә алынырга мөмкин.
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2.3.4. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон
документ яки электрон документ нөсхәсе рәвешендә муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсенең гамәлдә булу срогы дәвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган оешмаларга мөрәҗәгать итү
кирәклеген дә исәпкә алып, муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты, туктатып тору
мөмкинлеге Россия Федерациясе законнары белән каралган очракта, муниципаль
хезмәт күрсәтүне туктатып тору вакыты, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе
булган документларны тапшыру (юллау) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты:
1) җир эшләрен башкаруга ордер алганда – 10 эш көне, инженерлык - техник
тәэминаты челтәрләрен ремонтлау, төзү, үзгәртеп кору эшләрен башкарган очракта
һәм, әгәр мөрәҗәгать итүче тарафыннан регламентның 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1
пунктларында күрсәтелгән документлар күрсәтелсә – муниципаль хезмәт күрсәтү
өчен кирәкле өч эш көне, муниципаль хезмәт күрсәтүне алдан (актив) режимда
күрсәткән очракта – регламентның 1.6 пунктында күрсәтелгән дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтү көненнән өч эш көне;
2) авария-торгызу эшләрен башкаруга ордер алганда-бер эш көне эчендә;
3) ордерның җир эшләрен башкаруга гамәлдә булу вакытын озайтканда-өч
эш көне;
4) Тышкы төзекләндерү эшләрен өлешчә торгызу буенча эшләрне башкару
турындагы мәгълүматларны җир эшләрен башкаруга ордерга кертү-10 эш көненнән
дә артмый;
5) ордер ябылганда җир эшләрен башкаруга-10 эш көненнән дә артмый.
Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты гаризаны теркәгәннән соң икенче көнгә
исәпләнә башлый.
2.4.2 Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктатып тору каралмаган.
2.4.3. Электрон документ рәвешендә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе
булган документны җибәрү, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен рәсмиләштерү
һәм теркәү көнендә гамәлгә ашырыла.
2.5. Законнар яки башка норматив хокукый актлар нигезендә муниципаль
хезмәтне, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган
хезмәтләрне күрсәтү өчен кирәкле, гариза бирүче тарафыннан тапшырылырга
тиешле документларның тулы исемлеге, гариза бирүче тарафыннан аларны алу
ысуллары, шул исәптән электрон формада алу ысуллары, аларны тапшыру
тәртибе
2.5.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен мөрәҗәгать итү
категориясенә һәм нигезенә карамастан, түбәндәге документларны тапшыра:
1) шәхесне раслаучы документ (КФҮкә мөрәҗәгать иткәндә бирелә);
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2) мөрәҗәгать итүче вәкиленең вәкаләтләрен раслаучы документ, мөрәҗәгать
итүче вәкиленең муниципаль хезмәт күрсәтүне сорап мөрәҗәгать иткән очракта
(физик затларның законлы вәкилләреннән тыш);
3) гариза:
- кәгазь чыганактагы документ рәвешендә (4 - 7 номерлы кушымта);
- Республика порталы белән мөрәҗәгать иткәндә, Регламентның 2.5.9 пункты
таләпләре нигезендә имзаланган электрон рәвештә (гаризаның электрон
формасына тиешле белешмәләр кертү юлы белән тутырыла);
4) Регламентка 8 нче кушымтада күрсәтелгән таләпләргә туры килә торган
муниципаль хезмәт күрсәтүгә запрос бирелгән эшләрнең җитештерү урынының
фотографияләре.
2.5.2. Җир эшләрен башкаруга ордер алганда гариза бирүче түбәндәге
документларны тапшыра:
1) вәкаләтле органга мөрәҗәгать иткәнчегә кадәр 30 календарь көннән дә
иртәрәк әзерләнмәгән 1:500 күләмендә җир участогының инженер-топография
планы нигезендә башкарылган эшләргә проект документлары һәм инженерлык
эксплуатациясенә
җавап
бирүче
хезмәтләр
белән
килештерелгән.коммуникацияләрне үстерү, автомобиль юлларын, баланс
тотучылар тарафыннан сак зоналарын эксплуатацияләүне үз эченә ала торган
эшләрне башкару планлаштырыла:
а) аңлатма язуы, ситуацион план, трассалар салу урыны чикләрен күрсәтеп,
трассаларның, инженерлык челтәрләренең һәм коммуникацияләрнең башкарма
схемасын һәм борылыш почмакларында координаталарны күрсәтеп, трассаларның
башкару схемасын;
б) заказ бирүче һәм төзелеш оешмасы җитәкчелеге тарафыннан расланган
эшләрне (төзелешнең дәвамлылыгы нормалары буенча) һәм бозылган юл өслеген,
яшел үсентеләрне һәм башка төзекләндерү элементларын тулысынча торгызу
графигы. Кышкы чорда башкарылучы эшләр графигында юл катламын торгызу һәм
җылы вакытта утыртылганнан соң аны яңадан торгызу сроклары күрсәтелә.;
в) инженерлык челтәрләрен, Кызыл линияләрне, объектларны (вакытлыча
яки даими койма һәм киртәләрне, төзелеш урманнарын һәм стационар
каланчаларны, торак пункт инфраструктурасы элементларын), теләсә нинди төр
материалларны, конструкцияләрне, җайланмаларны күчереп, топографик төшерү
(масштабы 1:500).;
г) урамнарның һәм магистральләрнең, җәяүлеләр тротуарларының юл
өлешендә эшләр башкарылган очракта транспорт чараларының һәм җәяүлеләрнең
юл хәрәкәтен оештыру схемасы.
2) утыртылган һәм деформация булган очракта, биш ел дәвамында
төзекләндерү объектын кабат торгызуга һәм башкарма төшерү эшләрен башкаруга
гарантия йөкләмәсе (9 нчы кушымта);
3) җаваплы затны (прораб) билгеләү турында боерык, юридик затны
объектта, идентификацияләүче белешмәләрне күрсәтеп, тапшыру хокукы белән;
4) объектта төзекләндерү өчен җаваплы затны, идентификацияләүче
белешмәләрне күрсәтеп, билгеләү турында боерык;
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5) СРО әгъзалары реестрыннан өземтә;
6) күчемсез мөлкәт объектларына хокук билгели торган документлар, әгәр
аның хокукы Бердәм дәүләт хокуклар Реестрында теркәлмәгән булса.
2.5.3. Авария-торгызу эшләрен башкаруга ордер алганда мөрәҗәгать итүче
түбәндәге документларны тапшыра:
1) инженерлык челтәрләрен күрсәтеп һәм коммуникацияләрнең зыян күрү
урынын күрсәтеп, ситуацион план (җир участогын җыеп алу) ;
2) оешма челтәр компаниясе булмаса, челтәрләрне аеру акты (баланс тотучы
акты);
3) утыртылган һәм деформацияләнгән очракта, биш ел дәвамында
төзекләндерү объектын кабат торгызуга һәм башкарма төшерүне башкаруга
гарантия йөкләмәсе (9 нчы кушымта);
4) заказчы исеменнән гариза язган затның вәкаләтләрен раслаучы документ.
Кичке һәм төнге вакытта, ял һәм бәйрәм көннәрендә Башкарма комитетында
ордерны якындагы эш көнендә рәсмиләштерелгән очракта авария эшләрен
башкарырга рөхсәт ителә.
2.5.4. Җир эшләрен башкаруга ордерны озайту өчен гариза бирүче түбәндәге
документларны тапшыра:
1) эшләрне яңа чорга (эшләр вакыты үзгәргән очракта), эшләрне башкару
срокларын озайту турында килешүнең күчермәсен кушып (подрядчы тарафыннан
эшләр башкарылган очракта) эшләрне башкару графигы;
2) башкарылган һәм төгәлләнмәгән эшләр күләме күрсәтелгән эш чертежы.
2.5.5. Тышкы төзекләндерү эшләрен өлешчә торгызу буенча эшләрне
башкару турындагы мәгълүматларны җир эшләрен башкаруга ордерга кертү өчен
гариза бирүче түбәндәге документларны тапшыра:
1) заказчы, подрядчы вәкиле тарафыннан имзаланган төзекләндерү һәм
юлларны ачу (кышкы чорда эшләр башкарганда) белән бәйле җимерелгән
элементларны һәм юлларны торгызу буенча эшләрне арадаш кабул итү акты (№10
кушымта);
2) ордер нигезендә объектларны төшерү, борылыш почмакларында
координаталарны күрсәтеп, 1:500 күләмендәге башкарма төшерү (яңа объектлар
төзелгән яки аларны реконструкцияләгәннән соң).
2.5.6. Җир эшләрен башкаруга ордер ябылганда гариза бирүче түбәндәге
документларны тапшыра:
1) заказчы, подрядчы вәкиле кул куйган тышкы төзекләндерү элементларын
бозуга бәйле эшләрне башкарганнан соң төзекләндерү эшләрен яңадан торгызу
буенча башкарылган эшләрне кабул итү акты (11 нче кушымта);
2) ордер нигезендә объектларны төшерү, борылыш почмакларында
координаталарны күрсәтеп, 1:500 күләмендәге башкарма төшерү (яңа объектлар
төзелгән яки аларны реконструкцияләгәннән соң).
2.5.7. Республика порталы аша муниципаль хезмәт күрсәтүне алдан (актив)
режимда күрсәтү очрагында:
мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт алуга ризалыгы (запрос).
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Башка документларны бирү таләп ителми. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документлар һәм белешмәләр Башкарма комитет тарафыннан дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат
системасын кулланып мөстәкыйль алына.
2.5.8. Гариза һәм аңа теркәп бирелә торган документлар мөрәҗәгать итүче
тарафыннан түбәндәге ысулларның берсен кулланып тапшырылырга
(җибәрелергә) мөмкин:
1) КФҮ аша кәгазь чыганакларда һәм электрон документлар рәвешендә
Регламентның 2.5.9. пункты таләпләре нигезендә имзаланган (таныкланган)
электрон документлар рәвешендә ;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.9. Физик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр гариза һәм кирәкле
документларны республика порталы аша җибәргәндә гаризаны гади электрон имза
белән имзалыйлар.
Гади электрон имза алу өчен мөрәҗәгать итүчегә ЕСИА да теркәлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исәпкә алу язмасын стандарт
дәрәҗәсеннән дә ким булмаган дәрәҗәгә кадәр расларга кирәк.
Россия Федерациясе территориясендә теркәлгән юридик затлар һәм юридик
затлар вәкилләре гариза һәм кирәкле документларны республика порталы аша
җибәргәндә гаризаны көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән
имзалыйлар.
2.5.10. Мөрәҗәгать итүчедән таләп итү тыела:
1) муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле рәвештә барлыкка килә торган
мөнәсәбәтләрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисә
аларны гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне башкару документларын һәм
мәгълүматны бирү;
2) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 өлешендә
күрсәтелгән исемлекләргә кертелгән мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсендә
күрсәтелә торган хезмәтләрне, шул исәптән муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле
һәм башка дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына, оешмаларга
мөрәҗәгать итү белән бәйле килештерүләрне гамәлгә ашыру;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тартканда яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, яисә түбәндәге
очраклардан тыш, документларның булмавы һәм (яки) дөреслеге күрсәтелмәгән
документлар һәм мәгълүмат бирү:
а) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризаны башта тапшырганнан соң
муниципаль хезмәт күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актлар таләпләрен
үзгәртү;
б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризада һәм муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканнан соң яки
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканнан соң, яисә элек тәкъдим ителгән
документлар комплектына кертелмәгән документларда хаталарның булуы;
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в) документларның гамәлдә булу срогы тәмамлану яки муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканнан соң, йә
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканнан соң мәгълүматны үзгәртү;
г) Башкарма комитетның, КФҮ хезмәткәренең вазыйфаи затының, МФЦ
хезмәткәренең хаталы яки хокукка каршы гамәлләре (гамәл кылмау) фактын
(билгеләрен) ачыклау, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны
кабул итүдән баш тарткан очракта йә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул
итүдән баш тарткан очракта Башкарма комитет җитәкчесе имзасы белән язмача
рәвештә мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә, шулай ук бирелгән уңайсызлыклар өчен
гафу үтенәләр.;
4) электрон рәвешләре 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты нигезендә элек таныкланган документлар
һәм мәгълүматны кәгазьдә бирү, мондый документларга тамгалар килү яисә аларны
алу, федераль законнарда билгеләнгән башка очраклардан тыш.
2.6. Норматив хокукый актлар нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәк
булган, дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары яисә
җирле үзидарә органнары ведомствосындагы оешмалар карамагындагы һәм
гариза бирүче тапшырырга хокуклы документларның тулы исемлеге, шулай ук
гариза бирүченең аларны, шул исәптән электрон формадагыларын да, алу
ысуллары, аларны тапшыру тәртибе; әлеге документлар үз карамагында булган
дәүләт органы, җирле үзидарә органы яки оешма
2.6.1. Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында түбәндәге документларны
алырга мөмкин:
1) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар,
җыемнар һәм башка түләүләр буенча бурычлар турында мәгълүматлар.
2) юридик зат мөрәҗәгать иткән очракта, юридик затларның Бердәм дәүләт
реестрыннан белешмәләр Федераль салым хезмәтеннән алына;
3) шәхси эшкуар мөрәҗәгать иткән очракта, Федераль салым хезмәтеннән
шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан белешмәләр соратып алына;
4) күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрыннан (күчемсез милек
объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем өчен мөмкин булган мәгълүматлар
тупланган) мәгълүматлар-дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль
хезмәте (Росреестр);
5) муниципаль милекне, дәүләт яки муниципаль милектә булган, Күчемсез
милекнең Бердәм дәүләт реестрында теркәлергә тиеш булмаган җир кишәрлеген –
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Мөлкәт һәм җир
мөнәсәбәтләре палатасы бирү турында шартнамә турында белешмәләр;
6) дәүләт яки муниципаль милек җирләрендә, җир кишәрлекләре бирмичә
һәм сервитутлар билгеләмичә, урнаштырырга мөмкин булган объектларны
урнаштыруга рөхсәтнамә-Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы
Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы;
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7) төзелешкә рөхсәт (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы белән
билгеләнгән очракларда) - Башкарма комитет;
8) җир эшләрен башкаруга ордер – Башкарма комитет;
9) җир эшләрен башкару участогында дәүләт геодезия челтәре пунктлары
булуы турында Белешмәләр-Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль
хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе.
2.6.2. Мөрәҗәгать итүче регламентның 2.6.1 пунктында күрсәтелгән
документларны (белешмәләрне), мондый документларны төзү һәм имзалауга
вәкаләтле затларның көчәйтелгән квалификацияле имзасы белән расланган
электрон документлар формасында, Республика порталы аша гариза биргәндә яисә
КФҮтә кәгазьдә күрсәтелгән документларны (белешмәләрне) бирергә хокуклы.
2.6.3. Муниципаль хезмәтне республика порталы аша кисәтү (актив)
режимында күрсәтү очрагында регламентның 2.6.1 пунктында каралган, дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән һәм регламентның 1.6
пунктында күрсәтелгән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәткәндә алынган
белешмәләр кулланыла.
2.6.4. Күрсәтелгән дәүләт хакимияте органнары, башкарма комитетның
структур бүлекчәләре тарафыннан документлар һәм белешмәләрне тапшырмау
(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез була
алмый.
2.6.5. Күрсәтелгән органнарның вазыйфаи заты һәм (яисә) карамагында
булган документларны яисә белешмәләрне тапшырмаган (үз вакытында
тапшырмаган (тапшырмаган) хезмәткәре Россия Федерациясе законнары нигезендә
административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
2.6.6. Мөрәҗәгать итүчедән дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм
дәүләт органнары яки җирле үзидарә органнары карамагында булган муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен гариза бирүче тарафыннан түләү кертүне раслаучы
документлар таләп итү тыела.
Мөрәҗәгать итүче тарафыннан дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары
һәм дәүләт органнары яки җирле үзидарә органнары карамагында булган
белешмәләр булган документларны тапшырмау мөрәҗәгать итүченең муниципаль
хезмәт күрсәтүдән баш тартуы өчен нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләрнең тулы
исемлеге (документларны асылы буенча карамыйча кире кайтару)
2.7.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тарту өчен нигезләр булып тора:
1) регламентның 2.5.1 – 2.5.6 пунктлары нигезендә мөрәҗәгать итүче
тарафыннан мөстәкыйль рәвештә тапшырылырга тиеш булган документларны
тапшырмау, яисә каршылыклы мәгълүматлар булган документларны тапшыру;
2) эшләрне башкару өчен проект документларының, фотографияләрнең
регламент белән билгеләнгән таләпләргә туры килмәве;
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3) ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында соратып алынган
законлы вәкилләр турында белешмәләрне раслау, мөрәҗәгать итүче исеменнән
яисә вәкаләтле зат тарафыннан гариза (запрос) бирү;
4) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
5) дөрес булмаган һәм (яки) каршылыклы белешмәләр, килешенмәгән
төзәтмәләр, җитди зыяннар булган документлар, үз көчен югалткан
документларның эчтәлеген бертөсле аңлатырга мөмкинлек бирми торган
документлар тапшыру;
6) регламент нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүне алучы булмаган затка
муниципаль хезмәт күрсәтүне сорап мөрәҗәгать итү;
7) гаризаның электрон формасында мәҗбүри кырларны корректлы
тутырмау, электрон формада һәм тапшырылган документларда каршылыклы
белешмәләр булу;
8) гариза (запрос) һәм башка документлар электрон имза кулланып,
гамәлдәге законнарны бозып, электрон култамга белән кул куелды;
9) электрон документлар аларны бирү форматына таләпләргә туры килми
һәм (яки) укылмый.
10) капиталь төзелеш объектын технологик тоташтыру буенча эшләр
башкарган очракта җир участогыннан файдалануга рөхсәт (рөхсәт), төзелешкә
рөхсәт булмау.
2.7.2. Муниципаль хезмәтне республика порталы аша кисәтү (актив)
режимында күрсәткән очракта, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
документларны кабул итүдән баш тарту каралмаган.
2.7.3. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләр исемлеге төгәл булып тора.
2.7.4. Гаризаны һәм муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны
кабул итүдән баш тарту турындагы карар мөрәҗәгать итүчене кабул итү вакытында
да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны (белешмәләрне) ведомствоара мәгълүмати
бәйләнештән файдаланып алганнан соң да, гаризаны теркәгәннән соң 7 эш
көненнән дә артмаска тиеш.
2.7.5. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп, Регламентка 12 нче
кушымтада билгеләнгән форма нигезендә рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә
башкарма комитетның вәкаләтле вазифаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзалана һәм мөрәҗәгать
итүчегә муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар кабул ителгән көнне Республика порталындагы шәхси
кабинетына һәм (яисә) КФҮкә җибәрелә.
2.7.6. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм документлар
Бердәм Порталда бастырылган муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе
турындагы мәгълүмат нигезендә бирелгән очракта, гаризаны һәм башка
документларны кабул итүдән баш тарту тыела.
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2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору яки муниципаль хезмәт
күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге
2.8.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр:
2.8.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр:
1) элегрәк алынган ордер буенча җир эшләрен башкарганнан соң тышкы
төзекләндерүне торгызу буенча йөкләмәләрне үтәмәү;
2) подрядчы тарафыннан эшләрне башкару кагыйдәләрен һәм срокларын
системалы рәвештә (ике тапкырдан артык) үтәмәү;
3) гамәлдә булмаган ордер буенча ордерның вакытын озайту турында
мөрәҗәгать бирү;
4) төзекләндерү эшләре тәмамланганнан соң бозылган төзекләндерү эшләре
яңадан торгызылмаган;
5) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар,
җыемнар һәм башка түләүләр буенча бурыч булу (авария очракларыннан тыш).
2.8.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр исемлеге
төгәл булып тора.
2.8.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш
тарту турындагы карар регламентка 3 нче кушымтада билгеләнгән форма
нигезендә рәсмиләштерелә, көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән
Башкарма комитетның (Башкарма комитет) вәкаләтле вазыйфаи заты тарафыннан
имзалана һәм мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
турында Карар кабул ителгән көнне Республика порталының шәхси кабинетына
һәм (яки) КФҮнә җибәрелә.
2.8.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза Бердәм Порталда
бастырылган муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе турындагы
мәгълүмат нигезендә бирелгән очракта, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
тыела.
2.9. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен алына торган дәүләт пошлинасы яки
башка төрле түләү алу тәртибе, күләме һәм нигезләре
Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә
2.10. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
исемлеге, шул исәптән муниципаль хезмәте күрсәтүдә катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелә торган документ (-лар) турында мәгълүмат
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
күрсәтү өчен түләү күләмен исәпләү методикасы турындагы мәгълүматны да
кертеп, мондый түләүне алу тәртибе, күләме һәм нигезләре
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Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтү, муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган
оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә һәм
мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең максималь вакыты
2.12.1. 2.12.1. Муниципаль хезмәттән файдалануга гариза биргәндә көтү
вакыты 15 минуттан артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәттән һәм муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнаша торган оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәттән
файдалану турындагы гаризасын теркәү, шул исәптән электрон формада теркәү
вакыты һәм тәртибе
2.13.1. КФҮкә гариза биргән көнне шәхси мөрәҗәгатьтә мөрәҗәгать итүчегә
гаризаның җибәрелүен раслаучы теркәү номеры белән АИС КФҮтән расписка һәм
электрон гариза бирү датасы бирелә.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибәргәндә гариза бирүче гариза
биргән көнне Республика порталының шәхси кабинетында һәм электрон почта аша
гариза җибәрелгән, анда теркәү номеры һәм гариза бирү датасы күрсәтелә.
2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә торган бүлмәләргә, көтү залына,
муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны
тутыру үрнәкләре һәм һәр муниципаль хезмәтне күрсәтү өчен кирәкле
документлар исемлеге булган мәгълүмат стендларына, мондый хезмәт күрсәтү
тәртибе турында визуаль, текстлы һәм мультимедияле мәгълүматны урнаштыруга
һәм рәсмиләштерүгә, шул исәптән инвалидларны социаль яклау турында
федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә күрсәтелгән
объектларга инвалидлар өчен керү мөмкинлеген тәэмин итүгә карата
таләпләр
2.14.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы система һәм янгын
сүндерү системасы белән җиһазландырылган бүлмәләрдә башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү урыннары документлар тутыру өчен
кирәкле җиһазлар, мәгълүмат стендлары белән җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына тоткарлыксыз керү
мөмкинлеге тәэмин ителә (бинага уңайлы керү-чыгу һәм аның эчендә хәрәкәт итү).
Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, текстлы һәм
мультимедиа мәгълүматы мөрәҗәгать итүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул
исәптән инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла.
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2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү урынына каршылыксыз керү
максатларында түбәндәгеләр тәэмин ителә:
1) күрү сәләте һәм мөстәкыйль хәрәкәт итү функциясе бозылуга ия булган
инвалидларны озатып бару һәм аларга ярдәм күрсәтү;
2) транспорт чарасына утырту һәм аннан төшерү мөмкинлеге, шул исәптән
кресло-коляска кулланып;
3) инвалидларның хезмәт күрсәтүләргә, тормыш эшчәнлеге чикләүләрен
исәпкә алып, тоткарлыксыз үтеп керүен тәэмин итү өчен кирәкле җиһазларны һәм
мәгълүмат йөртүчеләрне тиешенчә урнаштыру;
4) инвалидлар өчен кирәкле тавыш һәм күрү мәгълүматын, шулай ук
язуларны, билгеләрне һәм Брайль рельеф-нокталы шрифты белән башкарылган
башка текст һәм график мәгълүматны кабатлау;
5) сурдотәрҗемәче һәм тифлосурдотәрҗемәчегә катнашуга рөхсәт;
6) Озата баручы этне(проводник-этне) махсус укытуны раслый торган, аны
махсус укытуны раслый торган һәм Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау
министрлыгының «Проводник этне махсус укытуны раслаучы документ формасын
һәм аны бирү тәртибен раслау турында» 2015 елның 22 июнендәге 386н номерлы
боерыгы белән билгеләнгән тәртиптә һәм форма буенча бирелә торган документ
булганда кертү.
Инвалидлар өчен муниципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә ашырыла торган
объектларга һәм әлеге пунктның 1 – 4 пунктларында күрсәтелгән муниципаль
хезмәт күрсәтүдә кулланыла торган акчаларга үтемлелекне тәэмин итү өлешендә
2016 елның 1 июленнән соң файдалануга тапшырылган яисә модернизация узган
объектларга һәм чараларга карата таләпләр кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүләрдән файдалану мөмкинлеге һәм сыйфаты
күрсәткечләре, шул исәптән мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт
күрсәткәндә вазыйфаи затлар белән үзара хезмәттәшлеге саны һәм аларның
дәвамлылыгы, муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында мәгълүмат алу
мөмкинлеге, шул исәптән мәгълүмати-коммуникацион технологияләр кулланып,
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә (шул
исәптән тулы күләмдә), җирле үзидарә органының теләсә кайсы территориаль
бүлекчәсендә, мөрәҗәгать итүче теләге белән (экстриториаль принцип), дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә берничә дәүләт
һәм (яки) муниципаль хезмәт күрсәтү 210-ФЗ 15.1 статьясында каралган запрос
(комплекслы гарызнамә)
2.15.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән һәркем файдалана алу
күрсәткечләренә түбәндәгеләр керә:
җәмәгать транспортыннан файдалану мөмкинлеге булган зонада
документлар кабул итү һәм бирү алып барыла торган бинаның урнашу урыны;
белгечләрнең, шулай ук гариза бирүчеләрдән документлар кабул итә торган
бүлмәләрнең җитәрлек санда булуы;
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мәгълүмат стендларында, муниципаль районның рәсми сайтында, Бердәм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе
һәм сроклары турында тулы мәгълүмат булу;
инвалидларга башкалар белән тигез дәрәҗәдә хезмәтләрдән файдаланырга
комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдәм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән һәркем файдалана алу
күрсәткечләренә түбәндәгеләр керә:
1)
документларны кабул итү һәм карап тикшерү срокларын үтәү;
2)
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алу срокларын үтәү;
3)
Башкарма комитет хезмәткәрләренең Регламентны үтәмәүләренә
карата нигезле шикаятьләр булмау;
4)
мөрәҗәгать итүченең вазифаи затлар белән
аралашу саны
(консультацияләрне исәпкә алмыйча):
4.1) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәткәндә КФҮ
хезмәткәрләре белән хезмәттәшлеге барлык кирәкле документлар белән гариза
биргәндә бер тапкыр гамәлгә ашырыла;
4.2) КФҮтә муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсен электрон
документның басма нөхсәсе рәвешендә алу кирәк булган очракта -бер тапкыр.
Дәүләт хезмәтен күрсәткәндә гариза бирүченең Министрлык белгече белән
бер мәртәбә аралашуы озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мөрәҗәгать итүче күчмә радиотелефон элемтәсе җайланмалары ярдәмендә
муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын Бердәм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдәмендә бәяләргә хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында мәгълүмат
мөрәҗәгать итүче тарафыннан Бердәм порталда яки Республика порталында,
КФҮтә кабул ителә ала.
2.15.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү, яшәү урынына яки фактта яшәү (тору)
урынына бәйсез рәвештә, теләсә кайсы КФҮтә гамәлгә ашырыла.
Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәтне комплекслы соратып алу
составында алырга хокуклы.
2.16. Башка таләпләр, шул исәптән экстрориаль принцип буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең үзенчәлекләрен исәпкә алучы (әгәр муниципаль хезмәт
экстриториаль принцип буенча бирелгән булса) һәм электрон формада
муниципаль хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре
2.16.1. Электрон формада муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүче
хокуклы:
а) Бердәм порталда һәм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында мәгълүмат алырга;
б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза һәм муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле башка документларны, шул исәптән электрон рәвешләре 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты
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нигезендә, Республика порталыннан файдаланып, электрон рәвештә таныкланган
документларны һәм мәгълүматны бирергә;
в) муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формада бирелгән
гаризаларны үтәү барышы турында мәгълүматлар алырга;
г) Республика порталы аша муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын
бәяләргә;
д) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон документ формасында
алырга;
е) Башкарма комитет карары һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына), шулай
ук аның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләрнең республика порталы,
федераль дәүләт мәгълүмат системасы порталы аша дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дәүләт һәм муниципаль
хезмәткәрләр тарафыннан башкарылган карарларга һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) судка кадәр шикаять бирү процессын тәэмин итә торган шикаять
бирергә.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердәм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белән, теләсә нинди башка формада
гариза бирү зарурлыгыннан башка гамәлгә ашырыла
2.16.3. КФҮтә кабул итүгә мөрәҗәгать итүчеләрне теркәү (алга таба - язылу)
Республика порталы, КФҮ контакт-үзәге телефоны аша башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчегә кабул итү өчен теләсә нинди ирекле датага һәм вакытка
күпфункцияле үзәктә билгеләнгән график буенча язылу мөмкинлеге бирелә.
Билгеле бер датага язылу шушы датага кадәр тәүлек эчендә тәмамлана.
Республика порталы ярдәмендә алдан язылуны гамәлгә ашыру өчен
мөрәҗәгать итүчегә соратып алына торган мәгълүматларны күрсәтергә кирәк, шул
исәптән:
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта),
телефон номеры
электрон почта адресы (теләге буенча);
кабул итү көне һәм вакыты.
Мөрәҗәгать итүчене алдан язып куйганда хәбәр иткән белешмәләр
мөрәҗәгать итүче шәхсән кабул иткәндә тапшырылган документларга туры
килмәгән очракта, алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны гамәлгә ашырганда гариза бирүчегә талон-раслау
мөмкинлеге бирелә. Мөрәҗәгать итүче электрон почта адресын хәбәр иткән
очракта, күрсәтелгән адреска шулай ук кабул итү датасы, вакыты һәм урыны
күрсәтелгән алдан язылуны раслау турында мәгълүмат җибәрелә.
Алдан язылуны гамәлгә ашырганда гариза бирүчегә мәҗбүри рәвештә, кабул
итү вакытыннан 15 минут узгач, алдан язылу гамәлдән чыгарылуы турында хәбәр
ителә.
Мөрәҗәгать итүче теләсә кайсы вакытта алдан язылудан баш тартырга
хокуклы.
Мөрәҗәгать итүчедән, Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары
нигезендә идентификация һәм аутентификация узудан тыш, кабул итү максатын
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күрсәтүдән, шулай ук кабул итү өчен броньларга кирәк булган вакытлыча интервал
дәвамлылыгын исәпләү өчен кирәк булган мәгълүматлардан башка гамәлләр
кылуны таләп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән
административ процедураларны электрон формада башкару үзенчәлекләре,
шулай ук административ процедураларны күпфункцияле үзәкләрдә башкару
үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләрнең эзлеклелеге тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:
1) мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр бирү;
2) мөрәҗәгать итүче тарафыннан бирелгән документлар комплектын кабул
итү һәм карау;
3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара
мөрәҗәгатьләр җибәрү;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү;
5) мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү (җибәрү).
3.2. Мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр күрсәтү
3.2.1. Мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле
мәсьәләләр буенча мөрәҗәгате административ процедураны башкару өчен нигез
булып тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
булып тора:
- күпфункцияле үзәккә мөрәҗәгать иткәндә - КФҮ хезмәткәре;
- мөрәҗәгать итүченең башкарма комитетка мөрәҗәгатендә - башкарма
комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга таба консультацияләү өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Мөрәҗәгать итүче күпфункцияле үзәкләрдә муниципаль хезмәт
күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында консультация сорап шәхсән үзе һәм
телефон һәм электрон почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчегә, шул исәптән, составы, бирелә торган
документлар формасы һәм муниципаль хезмәт күрсәтү өчен башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр бирә.
Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында
мәгълүматны күпфункцияле үзәк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле
рәвештә алырга мөмкин.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
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Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларның составы, формасы һәм
башка мәсьәләләр буенча консультация.
3.2.3. Мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетка телефон һәм электрон почта
аша мөрәҗәгать итәргә, шулай ук Республика порталында, Башкарма комитет
сайтында муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары, шул исәптән составы,
тапшырыла торган документлар формасы һәм муниципаль хезмәт алу өчен башка
мәсьәләләр буенча консультация алырга хокуклы.
Регламентның 1.3.4 пункты таләпләре нигезендә мөрәҗәгать итүчегә
консультация бирү өчен җаваплы вазыйфаи зат хәбәр итә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать кергән көннән
өч эш көне эчендә башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һәм муниципаль хезмәттән файдалануга кагылышлы башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр.
3.3. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һәм карау,
3.3.1. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү өчен документлар кабул итү яки
КФҮнең ерактан торып эш урыны.
3.3.1.1. Мөрәҗәгать итүче (мөрәҗәгать итүче вәкиле) муниципаль хезмәт
күрсәтү турында гариза белән КФҮкә мөрәҗәгать итә һәм Регламентның 2.5
пункты нигезендә документларны тапшыра.
3.3.1.2. Гаризаларны кабул итә торган, КФҮ хезмәткәре:
мөрәҗәгать итүченең шәхесен раслый;
мөрәҗәгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вәкаләтләрен тикшерә;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән таләпләргә туры
килү-килмәвен тикшерә;
КФҮ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны басма чыганакта
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлый;
КФҮ АИСтан гаризаны кәгазьдә чыгарып ала;
мөрәҗәгать итүчегә тикшерү һәм имзалау өчен тапшыра;
имзаланганнан соң КФҮнең АИСда имзаланган гаризасын сканерлый;
электрон формада тапшырылган документларны яки документларның
электрон үрнәкләрен КФҮ АИСка урнаштыра, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һәм кәгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
мөрәҗәгать итүчегә документларны кабул итү турында язу бирә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
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Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
җибәрүгә әзер гариза һәм документлар пакеты.
3.3.1.3. КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчедән Башкарма комитетка электрон
формада кабул ителгән документлар пакетын (электрон эшләр пакетлары
составында) мөрәҗәгать итүчедән КФҮ структур бүлекчәсенә мөрәҗәгать иткән
көннән бер эш көне эчендә җибәрә.
Административ процедураларның үтәлеше нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр
тора: Башкарма комитетка электрон багланышлар системасы аша җибәрелгән
гариза һәм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмәт күрсәтү өчен электрон
рәвештә документлар кабул итү.
3.3.2.1. Мөрәҗәгатҗь итүче Республика порталы аша электрон формада
гариза бирү өчен түбәндәге гамәлләрне башкара:
Республика порталында авторизация үтә;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган белешмәләрне
үз эченә алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетә (кирәк булганда);
электрон формада муниципаль хезмәт күрсәтү шартлары һәм тәртибе белән
танышу һәм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хәбәр ителгән белешмәләрнең дөреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибәрә (тиешле электрон гариза формасындагы
төймәгә баса);
электрон гариза регламентның 2.5.9 пункты таләпләре нигезендә имзалана;
электрон гариза җибәрү турында хәбәрнамә ала.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитетка җибәрелгән электрон эш,
электрон багланышлар системасы аша.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм башка
документлар керү административ процедураны башкару өчен нигез булып тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - документлар кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документларны карап тикшерүгә алганнан соң, документларны кабул итү
өчен җаваплы вазыйфаи зат:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендә номер һәм "Документларны
тикшерү" статусы бирә, бу Республика порталының шәхси кабинетында чагыла;
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электрон эшләрне, шул исәптән мөрәҗәгать итүче тарафыннан электрон
формада бирелгән документларны һәм документларның электрон үрнәкләрен
өйрәнә;
электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерә;
Бердәм порталга мөрәҗәгать итү юлы белән электрон имзаның чынбарлык
шартлары үтәлешен тикшерә (мөрәҗәгать итүче тарафыннан көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән имзаланган документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезләр булганда, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар проектын әзерли .
Әгәр көчәйтелгән квалификацияле электрон имзаны тикшерү нәтиҗәсендә
аның чынбарлык шартларының үтәлмәве ачыкланса, баш тарту турында карар
проекты 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченә
алырга тиеш, алар аны кабул итү өчен нигез булып тора.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп (муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр
мондый документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга бәйле булган
очракта, документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә документларның
(мәгълүматның) атамасы турында мәгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган,
дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, билгеләнгән таләпләрне
бозып тутырылган), Регламентка 12 нче кушымта нигезендә формада
рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә электрон документлар әйләнеше системасы
аша килештерүгә җибәрелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тәртиптә гамәлгә ашырыла Регламент
Документларны кабул итүдән баш тарту өчен Регламентның 2.7.1 пунктында
каралган документларны кабул итүдән баш тарту нигезләре булмаган очракта,
документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат гариза кергән көннән бер эш
көне эчендә мөрәҗәгать итүчегә гаризаның теркәү номерын, гариза алу датасын,
аңа тапшырылган файлларның исемлекләре, муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алу
датасын үз эченә алган хәбәрнамә .
Мөрәҗәгать итүче авария-торгызу эшләрен башкаруга ордер алу өчен
мөрәҗәгать иткән очракта, документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат
авария-торгызу эшләрен башкаруга ордер турында белешмәләрне дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат
системасының һәм (яисә) шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмати
системасын алып бару ярдәмче системасы ордерлары реестрына кертә һәм
мөрәҗәгать итүчегә гаризада күрсәтелгән ысул белән авария-торгызу эшләрен
башкаруга ордер җибәрә.
3.3.3.2. Регламентның 3.3.1 пунктында күрсәтелгән процедураларны үтәү,
техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
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билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамәлгә ашырыла .
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белән билгеләнә торган процедуралар
гариза кергән көннән бер эш көне эчендә башкарыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карауга кабул ителгән гариза яки карар проекты.
3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган органнарга ведомствоара
мөрәҗәгатьләр формалаштыру һәм җибәрү.
3.4.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып, мөрәҗәгать
итүчедән кабул ителгән документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмәткәр), административ процедураны башкаруга вәкаләтле вазыйфаи зат
(хезмәткәр), вазыйфаи зат (хезмәткәр) алу тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.4.2. Ведомствоара запросларны җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи зат,
Регламентның 2.6.1 пунктында каралган документларны һәм белешмәләрне
тапшыру турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы
аша (техник мөмкинлек булмаганда – башка ысуллар белән) электрон формада төзи
һәм җибәрә.
Мөрәҗәгать итүче, инженер-техник тәэмин итү челтәрләрен ремонтлау, төзү,
реконструкцияләгәндә җир эшләрен башкарганда җир эшләрен башкаруга ордер
алу өчен мөрәҗәгать иткән очракта, әгәр мөрәҗәгать итүче тарафыннан
регламентның 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1 пунктларында күрсәтелгән документлар бирелгән
булса, шулай ук мөрәҗәгать итүченең авария-торгызу эшләрен башкаруга ордер
алу өчен һәм җир эшләрен башкаруга ордерның гамәлдә булу вакытын озайту өчен,
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар тапшырылмый.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар карау өчен гариза кабул
ителгән көнне башкарыла.
Административ процедураларның башкарылу нәтиҗәләре: хакимият
органнарына һәм (яисә) хакимият органнарына буйсынган оешмаларга юлланган
мөрәҗәгатьләр.
3.4.3. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша килгән
гарызнамәләр нигезендә, белешмәләр китерүчеләр белгечләре соратып алына
торган документларны (мәгълүматны) бирәләр яисә муниципаль хезмәт күрсәтү
өчен кирәкле мәгълүматны һәм (яисә) документның булмавы турында
хәбәрнамәләр җибәрәләр (алга таба - баш тарту турында хәбәрнамә).
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар түбәндәге срокларда гамәлгә
ашырыла:
Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелә торган документлар
(мәгълүматлар) буенча – өч эш көненнән дә артык түгел;
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җирле үзидарә органнары һәм алар карамагындагы оешмалар карамагында
булган документлар (белешмәләр) буенча – өч эш көненнән дә артмый;
башка тәэмин итүчеләр буенча – әгәр ведомствоара мөрәҗәгатькә җавап
әзерләүнең һәм юллауның башка вакыты федераль законнар, Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль законнар нигезендә кабул ителгән
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән билгеләнмәгән булса,
ведомствоара мөрәҗәгать документ һәм мәгълүмат бирә торган органга яисә
оешмага кергән көннән соң биш көн эчендә.
Административ процедураларны башкару нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр
тора: муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар (белешмәләр), яисә
ведомствоара запрослар җибәргән өчен җаваплы вазыйфаи затка җибәрелгән баш
тарту турында белдерү.
3.4.4. Ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар (белешмәләр), яки документ
һәм (яки) мәгълүмат булмаганда баш тарту турында хәбәрнамә ала;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезләр булганда, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар проектын әзерли .
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп (муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр
мондый документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга бәйле булган
очракта, документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә документларның
(мәгълүматның) атамасы турында мәгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган,
дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, билгеләнгән таләпләрне
бозып тутырылган), Регламентка 12 нче кушымта нигезендә формада
рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә электрон документлар әйләнеше системасы
аша килештерүгә җибәрелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тәртиптә гамәлгә ашырыла
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар
(белешмәләр) комплекты.
3.4.5. Муниципаль хезмәтне алдан (актив) режимда күрсәткән очракта,
республика порталы аша ведомствоара запрослар җибәрү гамәлгә ашырылмый.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле белешмәләр регламентның 2.6.3
пунктында каралган тәртиптә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып алына.
3.4.6. Регламентның 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 пунктларында күрсәтелгән
процедураларны үтәү, техник мөмкинлек булганда, Дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын
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кулланып, шул исәптән регламентның 2.13 пункты нигезендә гаризаны теркәгән
мизгелдән башлап гамәлгә ашырыла.
3.4.7. Регламентның 3.4 пунктында күрсәтелгән административ
процедураларны үтәүнең максималь вакыты биш эш көне тәшкил итә.
3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү.
3.5.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып, ведомствоара
запрослар җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документлар (белешмәләр) комплекты керү тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен җаваплы
вазыйфаи зат:
3.5.2.1. Җир эшләрен башкаруга ордер алу, Тышкы төзекләндерү эшләрен
өлешчә торгызу буенча эшләрне башкару турында белешмәләр кертү, җир эшләрен
башкаруга ордер (кышкы чорда), җир эшләрен башкаруга ордер ябу очракларында:
мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын,
ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибендә кергән белешмәләрне карый;
эшләрне үткәрү урынын карау һәм билгеләнгән таләпләргә туры килүкилмәүне бәяләү өчен чыгу зарурилыгы турында Карар кабул итә;
эшләрне башкару урынын карау һәм билгеләнгән таләпләргә туры килүкилмәүне бәяләү өчен чыгу кирәк булган очракта, карау һәм фотофиксация
башкара;
Регламентның 2.8.2 пунктында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтүдән
баш тарту өчен нигезләрне ачыклаганда, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
турында карар проектын әзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш
тарту өчен нигезләр булмаган очракта, муниципаль хезмәт күрсәтүнең бер
нәтиҗәсе проектын әзерли: җир эшләрен башкаруга ордер, тышкы төзекләндерүне
өлешчә торгызу буенча эшләрне башкару турында белешмәләр җир эшләрен
башкаруга ордерга (кышкы чорда), җир эшләрен башкаруга ордерны ябу турында
хәбәрнамәләр әзерли.;
әзерләнгән карар проектын билгеләнгән тәртиптә электрон документ
әйләнеше системасы аша килештерүгә җибәрә.
Административ процедуралар өч эш көне дәвамында башкарыла.
3.5.2.2. Инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләрен ремонтлау, төзү,
үзгәртеп кору эшләрен башкарганда җир эшләрен башкаруга ордер алынган
очракта, челтәрләргә технологик тоташтыру (тоташтыру) өлешендә, ордерның
гамәлдә булу вакытын җир эшләрен башкаруга озайту очрагында:
документлар комплекты карала;
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Регламентның 2.8.2 пунктында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтүдән
баш тарту өчен нигезләрне ачыклаганда, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
турында карар проектын әзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш
тарту өчен нигезләр булмаган очракта, җир эшләрен башкаруга ордер проектын яки
җир эшләрен башкаруга ордерның гамәлдә булу вакытын озайту турында белдерү
проектын әзерли;
әзерләнгән карар проектын билгеләнгән тәртиптә электрон документ
әйләнеше системасы аша килештерүгә җибәрә.
Административ процедуралар бер эш көне дәвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тарту турындагы карар проектын килештерү һәм кул кую (алга табадокументлар проектлары) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен
җаваплы структур бүлекчә җитәкчесе, Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары,
Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан башкарыла.
Кисәтүләр булган әзерләнгән проектлар муниципаль хезмәт нәтиҗәсен
әзерләү өчен җаваплы затка кире кайтарыла. Кисәтүләрне бетергәннән соң,
документлар проектлары килешү һәм кул кую өчен кабат тапшырыла.
Башкарма комитет җитәкчесе Документлар проектларына кул куйганда
Башкарма комитетның вазыйфаи затлары тарафыннан регламентның
административ процедураларны үтәү срокларын, аларның эзлеклелеген һәм
тулылыгын, Башкарма комитетның вәкаләтле вазыйфаи затларының электрон
документ әйләнеше системасында килешүләрен үтәүне тикшерә.
Административ процедураларны үтәү сроклары, аларның эзлеклелеге һәм
тулылыгы өлешендә хокук бозулар ачыкланган очракта, Башкарма комитет
җитәкчесе регламентның 4.3 пункты нигезендә, хокук бозуларга юл куйган
затларны җаваплылыкка тарту инициативасы белән чыга.
Административ процедуралар бер эш көне дәвамында башкарыла.
Административ процедураларны башкару нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр
тора: муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында Карар, җир эшләрен башкаруга ордер, Тышкы төзекләндерү
эшләрен башкаруга ордерга (кышкы чорда) тышкы төзекләндерүне өлешчә торгызу
буенча эшләрне башкару турында белешмәләр кертү турында белдерү, җир
эшләрен башкаруга ордер ябылу турында белдерү; муниципаль хезмәт күрсәтүдән
баш тарту турында карар.
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында күрсәтелгән процедураларны
үтәү, техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамәлгә ашырыла .
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында күрсәтелгән административ
процедураларны үтәүнең максималь вакыты- ике эш көнен тәшкил итә.
3.6. Мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү (җибәрү)
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3.6.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып
административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмәт күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документ алу тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - документлар кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документлар бирү (җибәрү) өчен җаваплы вазыйфаи зат:
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү һәм (яки) шәһәр төзелеше
эшчәнлеген тәэмин итү буенча мәгълүмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында мәгълүматларны
теркәүне һәм кертүне тәэмин итә;
мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) электрон хезмәт күрсәтү юлы белән
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе һәм КФҮтә муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсен алу мөмкинлеге турында Республика порталы аша хәбәр итә.
Процедураларны үтәү, техник мөмкинлек булганда, автомат рәвештә дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән автоматлаштырылган
мәгълүмат системасын кулланып гамәлгә ашырыла.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитетның
вәкаләтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документка кул куйган көнне гамәлгә
ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүмат системаларында муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәләре турында мәгълүмат урнаштыру, мөрәҗәгать итүчегә (аның
вәкиленә) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре һәм аны алу ысуллары турында
белдерү.
3.6.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен бирү (җибәрү) тәртибе:
3.6.2.1. КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать иткәндә, КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгаь
итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен кәгазьдә электрон документ нөсхәсе
рәвешендә бирә. Мөрәҗәгать итүче таләбе буенча, электрон документ нөсхәсе
белән бергә, аңа электрон документның нөсхәсе төшерүгә язылу юлы белән
бирелергә мөмкин.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче килгән
көнне күпфункцияле үзәкнең хезмәт регламентында билгеләнгән вакытларда чират
тәртибендә башкарыла.
3.6.2.2. Мөрәҗәгать итүче Республика порталы аша муниципаль хезмәт
күрсәтүне сорап мөрәҗәгать иткәндә, мөрәҗәгать итүченең шәхси кабинетына
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган, Башкарма комитетның вәкаләтле
вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән
имзаланган документның электрон үрнәге автомат рәвештә җибәрелә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитетның
вәкаләтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документка кул куйган көнне гамәлгә
ашырыла.
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Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүне
раслаучы (шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту) республика
порталын кулланып җибәрү (бирү).
3.7. Техник хаталарны төзәтү
3.7.1. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетка җибәрә:
техник хатаны төзәтү турында гариза (13 нче кушымта);
мөрәҗәгать итүчегә техник хатасы булган муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе буларак бирелгән документ;
техник хаталар булуны дәлилләүче юридик көчкә ия документлар.
Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән
мәгълүматлардагы техник хатаны төзәтү турындагы гариза гариза бирүче
(вәкаләтле вәкил) тарафыннан шәхсән бирелә яки почта (шул исәптән электрон
почта) аша, яки дәүләт хезмәтләре (функцияләре) порталы аша җибәрелә, яки
Күпфункцияле үзәк аша бирелә.
3.7.2. Документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
төзәтү турында гариза кабул итә, кушымталы документлар белән гаризаны терки
һәм документларны эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер
эш көне эчендә башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән, документларны
эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи затка карап тикшерүгә җибәрелгән гариза.
3.7.3. Документларны эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документка төзәтмәләр
кертү максатларында Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны
гамәлгә ашыра, төзәтелгән документны мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле вәкилгә)
техник хата булган документның оригиналын тартып алу белән шәхсән үзе бирә
яки мөрәҗәгать итүче адресына почта аша (электрон почта аша) документны
Башкарма комитетка техник хата булган документ оригиналын тапшырганда алу
мөмкинлеге турында хат җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура техник хаталар
ачыкланганнан соң яки теләсә кайсы кызыксынган заттан җибәрелгән хата барлыгы
турында гариза алганнан соң ике эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып мөрәҗәгать итүчегә
бирелгән (җибәрелгән) документ тора.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм
формалары
4.1. Җаваплы вазифаи затлар тарафыннан әлеге регламент кагыйдәләрен һәм
муниципаль хезмәт күрсәтүгә карата таләпләрне билгели торган башка норматив
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хокукый актларны үтәүгә һәм башкаруга, шулай ук җаваплы затлар тарафыннан
карарлар кабул итүгә агымдагы контрольне гамәлгә ашыру тәртибе.
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту
гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һәм бетерүне,
муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерүне, җирле
үзидарә органнарындагы вазифаи затларның гамәлләренә (гамәл кылмавына)
карата карарлар әзерләүне үз эченә ала.
Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формаларына
түбәндәгеләр керә:
1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документ проектларын тикшерү һәм
килештерү.
2) эш башкаруны алып бару буенча тикшерүләрне билгеләнгән тәртиптә
үткәрү;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлеше буенча контроль
тикшерүләрне билгеләнгән тәртиптә үткәрү.
Агымдагы тикшерүне уздыру өчен электрон мәгълүматлар базасында булган
белешмәләр, хезмәт корреспонденциясе, административ процедуралар башкаручы
белгечләрнең телдән һәм язмача мәгълүматы, тиешле документларны исәпкә алу
журналлары һәм башка мәгълүматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмәт күрсәткәндә һәм карар кабул иткәндә гамәлләрнең
башкарылуын тикшереп тору өчен Комитет җитәкчесенә муниципаль хезмәт
күрсәтүнең нәтиҗәләре турында белешмә бирелә.
Административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һәм эчтәлеген
бозу очраклары һәм сәбәпләре турында вазыйфаи затлар кичекмәстән муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенә хәбәр итәләр, шулай ук бозуларны бетерү
буенча ашыгыч чаралар күрелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедуралар
тарафыннан билгеләнгән гамәлләр эзлеклелегенең үтәлешенә агымдагы контроль
җирле үзидарә органы җитәкчесе урынбасары, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча
эшне оештыру өчен җаваплы, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча эшне оештыручы
бүлек башлыгы тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарә органының структур бүлекчәләре турындагы нигезләмәләр һәм вазифаи
регламентлар белән билгеләнә.
4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгы һәм сыйфаты буенча планлы һәм
планнан тыш тикшерүләр уздыру тәртибе һәм аларның кабатлану ешлыгы, шул
исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә
тотуның тәртибе һәм формалары.
Контроль тикшерүләр планлы (җирле үзидарә органы эшенең ярты еллык яки
еллык планнары нигезендә башкарыла) һәм планнан тыш булырга мөмкин.
Тикшерүләр уздыру барышында муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле барлык

28

мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яки гариза бирүченең конкрет мөрәҗәгате
карап тикшерелә ала.
4.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында алар тарафыннан кабул ителә торган
карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) өчен муниципаль хезмәт күрсәтүче орган
вазыйфаи затларының җаваплылыгы
Үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын
бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендә җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарә органы җитәкчесе гариза бирүчеләрнең мөрәҗәгатьләре
вакытында карап тикшерелмәве өчен җаваплы.
Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкче
урынбасары) әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ
гамәлләрне вакытында һәм (яки) тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплы.
Вазифаи затлар һәм башка муниципаль хезмәткәрләр муниципаль хезмәт
күрсәтү барышында кабул ителә (башкарыла) торган карарлар һәм кылына
(кылынмый) торган гамәлләр өчен законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы.
4.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне, шул исәптән гражданнар, аларның
берләшмәләре һәм оешмалары тарафыннан контрольдә тотуның тәртибенә һәм
формаларына карата таләпләрне характерлый торган нигезләмәләр.
Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм
оешмалары тарафыннан контрольдә тоту муниципаль хезмәт күрсәткәндә җирле
үзидарә органы эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе
турында тулы, актуаль һәм дөрес мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
процессында мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерү
мөмкинлеге аша гамәлгә ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, оешмалар, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмалар
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирүнең судка
кадәр (судтан тыш) тәртибе
5.1. Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт
күрсәтүче орган җитәкчесенең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк
хезмәткәренең, оешмаларның, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка
кадәр тәртиптә шикаять бирү хокукына ия.
Мөрәҗәгать итүче, шул исәптән түбәндәге очракларда шикаять белән
мөрәҗәгать итә ала:
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1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән
таләпне, муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны теркәү срокларын бозу;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу; Бу очракта мөрәҗәгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш)
шикаять белдерү күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль
хезмәтләр күрсәтү йөкләнгән очракта мөмкин;
3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган
яисә гамәлгә ашырылмаган документларны яисә мәгълүматны таләп итү яисә
гамәлгә ашыру;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мөрәҗәгать итүчедән кабул итүдән баш
тарту;
5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда баш тарту нигезләре каралмаган булса, муниципаль хезмәт күрсәтүдән
баш тарту. Бу очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең,
күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү күпфункцияле
үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлеше белән
билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү йөкләнгән очракта
мөмкин;
6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә гариза бирүчедән Россия Федерациясенең
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасының норматив хокукый
актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган түләү таләп итү;
7) хезмәт күрсәтүче орган, хезмәт күрсәтүче вазифаи зат, күпфункцияле үзәк,
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмалар яки аларның хезмәткәрләре
тарафыннан хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда алар
тарафыннан җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуы яки
мондый төзәтүләр кертүнең билгеләнгән вакытын бозу. Бу очракта мөрәҗәгать
итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш)
шикаять белдерү күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль
хезмәтләр күрсәтү йөкләнгән очракта мөмкин;
8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын
яки тәртибен бозу;
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9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. Әлеге
очракта мөрәҗәгать итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш)
шикаять бирүе карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять
белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы
күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
10) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәткәндә, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә
муниципаль хезмәт күрсәтүдә, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1
өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һәм
(яисә) дөреслеге күрсәтелмәгән документларның яисә белешмәләрнең таләбе.
Әлеге очракта мөрәҗәгать итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк
хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан
тыш) шикаять бирүе карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять
белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы
күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазь чыганакта, электрон рәвештә муниципаль
хезмәтне күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы (алга таба күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы) дәүләт хакимиятенең тиешле органына,
шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә
каралган оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган
җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр
югары органга (аның булганда) бирелә яисә ул булмаганда, турыдан-туры
муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан карала. Күпфункцияле
үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә тапшырыла. Күпфункцияле
үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә Татарстан Республикасы норматив
хокукый акты белән вәкаләтле вазыйфаи затка тапшырыла. Оешмалар
хезмәткәрләренең 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1
өлешендә каралган карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
шикаятьләр әлеге оешмалар җитәкчеләренә тапшырыла.
Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша,
күпфункцияле үзәк аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, Бердәм порталдан яисә
Республика порталыннан, судка кадәр шикаять бирүнең мәгълүмати
системасыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең
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шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. Күп функцияле үзәкнең, күп
функцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтыннан, Бердәм порталдан яисә
республика порталыннан, судка кадәр шикаять бирүнең мәгълүмат системасыннан
файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул
итүендә кабул ителергә мөмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүматтелекоммуникация челтәрен, әлеге оешмаларның рәсми сайтларын, Бердәм
порталны яисә республика порталын кулланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук
мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүендә кабул ителергә мөмкин.
5.3. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш:
1) муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи заты йә муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк, аның
җитәкчесе һәм (яисә) хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешендә каралган оешмалар, аларның җитәкчеләре һәм (яисә)
хезмәткәрләре, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять
белдерелә торган орган исеме;
2) мөрәҗәгать итүченең – физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме
(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать
итүченең – юридик затның исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук
мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиешле элемтә өчен телефон номеры
(номерлары), электрон почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта
адресы;
3) муниципаль хезмәтне күрсәтүче органның, муниципаль хезмәтне
күрсәтүче органның вазыйфаи затының йә муниципаль хезмәткәрнең,
күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәкнең хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган күпфункцияле үзәк,
оешмаларның, аларның хезмәткәрләренең шикаять белдерелә торган карарлары
һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турында белешмәләр;
4) мөрәҗәгать итүче алар нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының яисә муниципаль
хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның, аларның
хезмәткәрләренең карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) белән килешми.
Мөрәҗәгать итүче дәлилләрне раслаучы документлар (булган очракта) яки
аларның күчермәләрен тапшырырга мөмкин.
5.4. Кергән шикаять кергән көннән соң килүче эш көненнән дә соңга
калмыйча теркәлергә тиеш.
5.5. Муниципаль хезмәт күрсәтә торган органга, күпфункцияле үзәккә,
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга, 210-ФЗ номерлы федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмаларга яки югары органга (ул булган
очракта) кергән шикаять – аны теркәгән көннән соң унбиш эш көне эчендә, ә
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муниципаль хезмәт күрсәтә торган органның, күпфункцияле үзәкнең, 210-ФЗ
номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән
оешмаларның гариза бирүчедән документларны кабул итүдән яки җибәрелгән
хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуына шикаять бирелгән очракта
яисә мондый төр төзәтүләр кертүнең билгеләнгән вакытын бозуга карата шикаять
белдерелсә, аны теркәгән көннән соң биш эш көне эчендә карап тикшерелергә
тиеш.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның
берсе кабул ителә:
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, җибәрелгән
басмаларны һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда
хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә түләтү Россия Федерациясе норматив
хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә
канәгатьләндерелә;
2) шикаятьне канәгатьләндерү кире кагыла.
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килә торган
көннән дә соңга калмыйча, гариза бирүчегә язма формада һәм гариза бирүче теләге
буенча электрон формада шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре турында
дәлилләнгән җавап юллана.
5.7. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип табылган очракта, гариза
бирүчегә юллана торган җавапта, муниципаль хезмәт күрсәтү барышында
ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатыннан, муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яисә 210-ФЗ номерлы федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешма тарафыннан
башкарылучы гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән
уңайсызлыклар өчен гафу сорала һәм гариза бирүчегә, муниципаль хезмәттән
файдалану максатында, алга таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында
мәгълүмат җиткерелә.
5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган очракта, гариза
бирүчегә юллана торган җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында
нигезле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга карата шикаять бирү тәртибе
турында мәгълүмат китерелә.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нәтиҗәләре буенча
административ хокук бозу яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта,
шикаятьләрне карап тикшерү буенча вәкаләтле вазифаи зат, хезмәткәр, булган
материалларны, кичекмәстән, прокуратура органнарына җибәрә.
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Регламентка
1 нче номерлы кушымта
Тышкы төзекләндерү элементларын вату-җимерү белән бәйле җир эшләренә ____№ ОРДЕР

20____ елның "___"__________
Заказ бирүче
Эшләрне башкаручы:____________________________________
Редакциянең адресы һәм телефоны:
Редакциянең адресы һәм телефоны:
Җир эшләре башкару рөхсәт ителә: __________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Эшләр башкару тәртибе һәм ысулы: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Яшел зонада эшләргә таләпләр: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Эшләр башкару рөхсәт ителә.
«___»_____20__кадәр«___»_______20__г
Төзекләндерү эшләрен башкару

Вазыйфаи зат (ФИО)
(килешүне гамәлгә ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)
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Регламентка
2 нче номерлы кушымта
ТЫШКЫ ТӨЗЕКЛӘНДЕРҮ ЭЛЕМЕНТЛАРЫН БОЗУ БЕЛӘН БӘЙЛЕ АВАРИЯ-ТОРГЫЗУ
ЭШЛӘРЕН БАШКАРУга
№______ОРДЕР
.

20____ елның "___"__________
Заказ бирүче:_______________________________________________________________________
(юридик затлар өчен оешманың исеме, ИНН/ физик затлар өчен гариза бирүченең фамилиясе)

Эшләр башкаручы: _________________________________________________________________
(оешманың исеме, җаваплы затның исеме, телефон)

Эш төре: ___________________________________________________________________________
Челтәрләрнең исеме __________________________________________________________________
Эшләр башкару адресы: _____________________________________________________________
Муниципаль
берәмлек
Башкарма
комитеты
белән
нигезендә.______________ янында«_____» _______________ 20___ел.,

килештерелгән

Җир эшләре башкару рөхсәт ителә белән«___»_____20__кадәр«___»_______20__г,
исәптән бозылган төзекләндерү эшләрен тәмамлау.

проект
шул

Эшләр башкару тәртибе һәм ысулы:
Яшел зонада эшләргә таләпләр:

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

Ордер билгеләнгән вакыт аралыгында гамәлдә. Эшләрне ордер тулысынча рәсмиләштерелгәннән соң
гына башкарырга.
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Регламентка
3 нче номерлы кушымта
(муниципаль хезмәт күрсәтүче орган исеме)

ҖИР ЭШЛӘРЕН ҖИТЕШТЕРҮГӘ ОРДЕР (РӨХСӘТ) БИРҮ БУЕНЧА
МУНИЦИПАЛЬ ХЕЗМӘТ КҮРСӘТҮ ӨЧЕН КИРӘКЛЕ ДОКУМЕНТЛАРНЫ
КАБУЛ ИТҮДӘН БАШ ТАРТУ ТУРЫНДАГЫ
КАРАР
Мөрәҗәгате белән бәйле рәвештә

(Мөрәҗәгать итүче физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, юридик затның
исеме)

гариза№______________._____.________ Еллар, 0 ________________________________
__________________________________________________________________________________
нигезендә

тапшырылган документларны карау нәтиҗәләре буенча документлар кабул итүдән баш тарту
турында Карар кабул ителде:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИО)
(килешүне гамәлгә ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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Регламентка
4 нче номерлы кушымта
В
(муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органы исеме)

.

___________________________________________
________________________ (алга таба-мөрәҗәгать итүче)
(юридик затлар өчен - тулы исем, оештыру-хокукый форма, дәүләт
теркәве турында белешмәләр; физик затлар өчен - фамилия, исем,
атасының исеме, паспорт күрсәткечләре, яшәү урыны буенча теркәлү,
телефон)

Тышкы төзекләндерү элементларын бозуга бәйле җир эшләрен җитештерүгә
ордер алуга гариза
Объект һәм аның билгеләнеше:
___________________________________________________________________
(торак йорт, административ бина, инженерлык челтәрләре һ.б.)

________________________________________________.
Адрес: ____________________________________________________________.
Район: _____________________________________________________.
Трасса схемасын Килештерү реквизитлары______________ № _________________
Эшләрнең атамасы һәм аларны башкару урыны:
___________________________________________________________________
Тышкы төзекләндерү элементларына зыян килгән мәйдан:
_________ кв.метр юл капламы;
тротуарның _________ кв.метр асфальт капламы;
җирле юлның ________ кв.метр асфальт капламы;
_________ кв.метр газон.
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Эш башкару өчен 20____ елның «____» ___________ нан(-нән) 20_____ елның
«____» __________ на(-нә) кадәр вакыт сорала.
Заказ бирүче: _________________________________________________________.
(югары оешманы күрсәтеп, тулы атамасы)

Адрес:
юридик: ______________________________________________________,
факттагы: _______________________________________________________.
Телефоны
_______________________________________________________________.
Cалым түләүченең тәңгәлләштерү номеры _______________________________,
исәп-хисап счеты ____________________________,
банк ______________________________________________________________,
банкның тәңгәлләштерү коды ______________________________, корр /
с_________________________.
ОКПО коды________________________.
ОКОНХ коды__________________________.
Заказ бирүченең йөкләмәләре
Раслыйм:
1) подрядчы оешма белән подряд шартнамәсе булуын;
2) объектка проект-смета документлары булуын һәм финанслау белән тәэмин
ителгән булуны;
3) зыян килгән юл капламнарын, яшел үсентеләрне һәм башка төзекләндерү
элементларын шәхси чаралар хисабына торгызуга җаваплылыкны;
4) объектны кулланышка кайтару актына имза куелганнан соң билгеләнгән вакыт
эчендә аска төшеп китү һәм формасын югалту очраклары булганда, гарантия
вакыты буенча торгызу эшләрен үткәрүгә җаваплылыкны раслыйм.
_________________ _____________ ______________________________________
(вазифасы) (имза) (Ф. И. О.)

"____"____________ 20____ ел
Подрядчы: ________________________________________________________.
(югары оешманы күрсәтеп, тулы атамасы)

Адрес:
юридик: ______________________________________________________,
факттагы: _______________________________________________________.
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Телефоны
_______________________________________________________________.
Эшчәнлеген үзе көйли торган оешма (эшкә рөхсәт):
______________________________________________.
Cалым түләүченең тәңгәлләштерү номеры _______________________________,
исәп-хисап счеты ____________________________,
банк ______________________________________________________________,
банкның тәңгәлләштерү коды ______________________, корр / с
________________________________.
ОКПО коды ______________________.
Халык хуҗалыгы тармагының гомумсоюз классификаторы (ОКОНХ)
коды__________________________.
Субподрядчы: _____________________________________________________.
(югары оешманы күрсәтеп, тулы атамасы)

Адрес:
юридик: ______________________________________________________,
факттагы: _______________________________________________________.
Телефоны
_______________________________________________________________.
Эшчәнлеген үзе көйли торган оешма (эшкә рөхсәт):
______________________________________________.
Cалым түләүченең тәңгәлләштерү номеры _______________________________,
исәп-хисап счеты ____________________________,
банк ______________________________________________________________,
банкның тәңгәлләштерү коды ______________________, корр / с
________________________________.
Предприятие һәм оешмаларның гомумроссия классификаторы (ОКПО) коды
___________________________.
Халык хуҗалыгы тармагының гомумсоюз классификаторы (ОКОНХ)
коды__________________________.
Подрядчы (субподрядчы) йөкләмәләре
Подрядчы:
1) төзелешне вакытында тәмамлауны;
2) подрядчы тарафыннан башкарыла торган эшләрне башкару белән бәйле
эшчәнлекне җайга салу өлешендә закон таләпләрен үтәүне, аларны бозган
очракта, гамәлдәге законнар нигезендә җаваплы булуын гарантияли.
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Эшләрне башкаручы системалы рәвештә эшләрне вакытында башкармаган
очракта, алда башланган эшләр төгәлләнгәнче әлеге оешмага ордер бирүне
вакытлыча туктатып торырга мөмкин булуы турында подрядчы хәбәрдар.
___________________ __________________
_________________________________
(вазифасы) (имза) (Ф. И. О.)

«___» ______________________ 20__ ел.
Эшләрне башкару өчен җаваплы зат:
_______________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

______________________________________________________________________,
Вазифасы: ________________________________________, тел. _________.
Эшләрне җаваплы башкаручының йөкләмәләре
Төзекләндерү кагыйдәләрен үтәүне гарантиялим ___________________________
______________________________________________________________________
- Территорияне төзекләндерү белән бәйле Җир, төзелеш һәм ремонт эшләрен
оештыру һәм үткәрү турында нигезләмә __________________________
____________________________________________________________________ ,
СНиП, чисталык һәм тәртип бозу очрагында гамәлдәге законнар нигезендә җавап
бирергә әзер.
"____"____________ 20____ ел
(эшләрне җаваплы башкаручының фамилиясе, исеме, атасының исеме, имзасы)
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Регламентка
5 нче номерлы кушымта
В
(муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органы исеме)

.

___________________________________________
________________________ (алга таба-мөрәҗәгать итүче)
(юридик затлар өчен - тулы исем, оештыру-хокукый форма, дәүләт
теркәве турында белешмәләр; физик затлар өчен - фамилия, исем,
атасының исеме, паспорт күрсәткечләре, яшәү урыны буенча теркәлү,
телефон)

Инженерлык коммуникацияләрен авария хәлендәге торгызу ремонтына бәйле
рәвештә җир эшләрен җитештерүгә ордер алуга гариза

Эшләрнең атамасы һәм аларны башкару урыны:
Тышкы төзекләндерү элементларына зыян килгән мәйдан:
_________ кв.метр юл капламы;
тротуарның _________ кв.метр юл капламы;
җирле юлның ________ кв.метр асфальт капламы;
________ кв.метр газон.
Эшләрне башлау көне: 20_____елның «____» _________________нан(-нән).
Заказ бирүче

(югары оешманы күрсәтеп, тулы атамасы)

Адрес:
юридик:
______________________________________________________________________
факттагы: _________________________________________________
Телефоны
_______________________________________________________________. Инә
_____________________________, р / с _____________________________, банк
______________________________________________________________, БИК
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______________________________, корр/с__________________________. ОКПО
коды ______________________.
ОКОНХ коды__________________________.
Подрядчы: ___________________________________________________________.
(югары оешма күрсәтелгән тулы исеме)

Адрес:
юридик:
______________________________________________________________________
факттагы: _______________________________________________________.
Телефоны
_______________________________________________________________.
Эшчәнлеген
үзе
көйли
торган
оешма
(эшкә
рөхсәт):
______________________________________________.
Cалым түләүченең тәңгәлләштерү номеры _______________________________,
исәп-хисап счеты ____________________________,
банкның
тәңгәлләштерү
коды
______________________,
корр
/
с
________________________________.
Предприятие һәм оешмаларның гомумроссия классификаторы (ОКПО) коды
__________________________.
Халык хуҗалыгы тармагының гомумсоюз классификаторы (ОКОНХ)
коды__________________________.
Субподрядчы: _____________________________________________________.
(югары оешманы күрсәтеп, тулы атамасы)

Адрес:
юридик:
______________________________________________________________________
факттагы: _________________________________________________
Телефоны
Эшчәнлеген
үзе
көйли
торган
оешма
(эшкә
рөхсәт):
______________________________________________.
Cалым түләүченең тәңгәлләштерү номеры _______________________________,
исәп-хисап счеты ____________________________,
банк ______________________________________________________________,
банкның
тәңгәлләштерү
коды
______________________,
корр
/
с
________________________________.
Предприятие һәм оешмаларның гомумроссия классификаторы (ОКПО) коды
_________________________________.
ОКОНХ коды__________________________.
Эшләрне башкару өчен җаваплы зат: _______________________________________
вазифасы:
_____________.

(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

_______________________________________,

телефоны
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Заказ бирүченең вәкаләтле заты имзасы:
_________________ _____________ ________________________________
(вазифасы) (имза) (Ф. и. о.)

"____"____________ 20____ ел
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Регламентка
6 нчы номерлы кушымта

В

(муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органы исеме)

.

___________________________________________
________________________ (алга таба-мөрәҗәгать итүче)
(юридик затлар өчен - тулы исем, оештыру-хокукый форма, дәүләт
теркәве турында белешмәләр; физик затлар өчен - фамилия, исем,
атасының исеме, паспорт күрсәткечләре, яшәү урыны буенча теркәлү,
телефон)

Тышкы төзекләндерү эшләрен өлешчә торгызу эшләрен башкару турында
белешмәләрнең һәм гамәлләрнең гамәлдә булу срогын үзгәртү хакында
белешмәләр ордерына кертүгә гариза (кышкы чорда)

20___ елның «_____» ______________________ __________ номерлы ордер.
Эшләрнең атамасы һәм аларны башкару урыны:
___________________________________________________________________
Эшләрне башкару өчен җаваплы зат: __________________________________,
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

вазифасы: _______________________________________, телефоны
_____________.
Заказ бирүченең вәкаләтле заты имзасы:
_________________ _____________ _______________________________________
(вазифасы) (имза) (Ф. и. о.)

"____"____________ 20____ ел
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Регламентка
7 нче номерлы кушымта

В

(муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органы исеме)

.

___________________________________________
________________________ (алга таба-мөрәҗәгать итүче)
(юридик затлар өчен - тулы исем, оештыру-хокукый форма, дәүләт
теркәве турында белешмәләр; физик затлар өчен - фамилия, исем,
атасының исеме, паспорт күрсәткечләре, яшәү урыны буенча теркәлү,
телефон)

Тышкы төзекләндерү эшләрен башкару турында ордерга билге кертү өчен
гариза
20___ елның «_____» ______________________ __________ номерлы ордер.
Эшләрнең атамасы һәм аларны башкару урыны:
___________________________________________________________________
Эшләрне башкару өчен җаваплы зат: _______________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

вазифасы:
_______________________________________,
телефоны
_____________.
Заказ бирүченең вәкаләтле заты имзасы:
_________________ _____________ __________________________________
(вазифасы) (имза) (Ф. и. о.)

"____"____________ 20____ ел
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Регламентка
8 нче номерлы кушымта
Җир эшләрен җитештерү урынын фотога төшерү таләпләре
1. Мөрәҗәгать итүче җир эшләре башланганчы һәм аннан соң урынны фотога
төшерергә тиеш.
2. Фотофиксация тәүлекнең якты вакытында (караңгы вакытта - ясалма ут
кулланып) башкарылырга тиеш. Фотосурәтләрдә җир эшләрен үткәрү урыны һәм
аның тирәсендәге җирлек, туфрак, рельеф, урам-юл челтәре, яшел үсентеләр,
биналар һәм корылмалар, кече архитектура формалары күрсәтелергә тиеш.
Алга таба архивта саклау өчен фотосурәтләр минималь сыйфаты 1280*960
пиксель булган JPEG форматында тапшырылырга тиеш.
4. Файлларны башка форматларга конвертлаштыру ярамый.
5. Күрсәтелүче фотофиксация саны:
- инженерлык коммуникацияләрендә авария-торгызу ремонты белән бәйле
җир эшләрен башкарганда – эшләр башкару урыныннан кимендә ике фотосурәт
(төрле ракурстан);
- Тышкы төзекләндерү элементларын (линия объектлары) бозу белән бәйле
җир эшләрен башкарганда-җитештерү урынының кимендә ике фотографиясе
(төрле ракурслардан) объектның бөтен озынлыгы буенча һәр 20 метр саен.
6. Пленкадан һәм кәгазьгә ябыштырылган фотосурәтләрне тәкъдим итү
рөхсәт ителми.
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Регламентка
9 нчы номерлы кушымта
Гарантия йөкләмәсе
Инженерлык-коммуникация (җир) эшләрен башкаручы
______________________________________________________________________,
(эшне башкаручының исеме)

___________________________________________________________________
(факттагы һәм юридик адресы, телефон номеры)

______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
___ исеменнән
(законлы вәкилнең фамилиясе, исеме, атасының исеме, вазифасы)

______________________________________________________________________,
нигезендә
эш
йөртүче_______________________________________________________,
(законлы вәкил вәкаләтләрен раслый торган документ)

һәм
заказ
бирүче
_______________________________________________________________
(заказ бирүче исеме)____________________________________________________
(факттагы һәм юридик адресы, телефон

номеры)_________________________________________________________________

_____
______________________________________________________________________
___ исеменнән
(законлы вәкилнең фамилиясе, исеме, атасының исеме, вазифасы)

______________________________________________________________________,
нигезендә
йөртүче_______________________________________________________,

эш

(законлы вәкил вәкаләтләрен раслый торган документ)

1. Төзекләндерү объектын муниципаль ихтыяҗлар өчен кулланышка тапшыру
актына имза куйган көннән алып биш ел дәвамында аска төшеп китү, форма югалту
очраклары ачыкланганда, төзекләндерүне кабаттан торгызу эшен, бу хәл
ачыкланганнан соң, биш көн эчендә үз хисабына башкаруны гарантиялиләр:
________________________________________________.
(эшләрнең төре, төзекләндерү объекты һәм аның урнашу урыны)

2. Төзелеш барышында, капиталь ремонт һәм коммуникацияләрне алмаштырганда
траншеяларны (горизонталь юнәлешле бораулар чокырчыкларын) күмгәнче
махсуслаштырылган тикшеренү оешмасы тарафыннан салынган инженерлык
коммуникацияләренең үтәлеш сурәтләрен ясау, тикшеренү оешмасының
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горизонталь юнәлешле бораулар буй профильләрен тапшыруны; Казан шәһәренең
инженерлык коммуникацияләре һәм төзелеш картасына (планына) үзгәрешләр
кертү өчен инженерлык челтәрләренең үтәлеш планын тапшыруны;
Эшләрне башкаручы:
_______________________ _______________ _______________________________
(законлы вәкилнең фамилиясе, исеме, атасының исеме, вазифасы)

Мөһер урыны
Заказ бирүче
_______________________ _________________ _____________________________
(законлы вәкилнең фамилиясе, исеме, атасының исеме, вазифасы)

Мөһер урыны
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Регламентка
10 нчы номерлы кушымта
Төзекләндерүнең җимерелгән элементларын һәм юлларны торгызуга бәйле
эшләрне арадаш рәвештә кабул итү акты (кышкы чорда эшләр башкарылганда)
«___» ______________________ 20__ ел.
___________________________________________________________________________
(эшләрнең атамасы һәм башкарылу урыны)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
"__" ________ 20__ № __________ордеры
Эшләрне башкару вакыты: 20____ елның «____» ___________ нан(-нән) 20_____ елның
«____» __________ на(-нә) кадәр.
Казып ташланган урыннарны күмү тирәнлек буенча техник шартлар нигезендә
башкарылган:
___________________________________________________________________________
(күренми торган эшләр акты)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Юл капламы, тротуар, поребриклар торгызылды:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Инженерлык челтәрләрен салганнан соң планировка яңартылды:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Заказ бирүче вәкиле:
________________________ _______________ ________________________________
(имза)
(имзаның аңлатмасы)
Мөһер урыны
Подрядчы вәкиле:
________________________ _______________ ________________________________
(имза)
(имзаның аңлатмасы)
Мөһер урыны
Башкарма комитет
________________________ _______________ ________________________________
(имза)
(имзаның аңлатмасы)
Әлеге акт ордерны ябу өчен нигезле документ була алмый.
Зыян килгән тышкы төзекләндерү элементларын һәм юлларны тулысынча торгызу 25
апрельдән 31 майга кадәр башкарыла һәм, әлеге эшләр тәмамланганнан соң, өч көн эчендә
кабул итү акты буенча тапшырыла.
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Регламентка
11 нче номерлы кушымта
Тышкы төзекләндерү элементларына зыян килү белән бәйле эшләр башкарылганнан соң
төзекләндерүне торгызу буенча үтәлгән эшләрне кабул итү акты
«___» ______________________ 20__ ел.
1. Ордер "__" ________ 20__ г. N ________.
Ордер буенча эшләр башкару вакыты: 20___ елның «____» ____________ нан(-нән) 20____
елның «____» _____________ на(-нә) кадәр.
«___» ______________________ 20__ ел.
2. Эшләрнең атамасы һәм эшләрне башкару урыны адресы:______________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
3. Казып ташланган урыннарны күмү бар тирәнлек буенча техник шартлар нигезендә
башкарылган _________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
4. Асфальт түшәме (юл йөрү өлеше, тротуарлар төзекләндерелде,
подъездларга һәм чүп-чарларга (отмосткалар) һәм поребрикларга якын килү
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
5. Зарарланган газон, куаклар, агачлар ташу юлы белән торгызылды
кара туфрак, кабат чәчү һәм утырту ____________________________________________
_______________________________________________________________________________.
6. Газоннарны һәм мәйданчыкларны һ.б. уратып алган коймалар торгызылган
__________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Заказ бирүче вәкиле:
________________________ _______________ ______________________________________
(имза)
(имзаның аңлатмасы)
Мөһер урыны
Эшләр башкаручы вәкиле:
________________________ _______________ ______________________________________
(имза)
(имзаның аңлатмасы)
Мөһер урыны
Башкарма комитет
________________________ _______________ __________________________________
(имза)
(имзаның аңлатмасы)
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Регламентка
12 нче номерлы кушымта
(муниципаль хезмәт күрсәтүче орган исеме)

Җир эшләрен җитештерүгә ордер (рөхсәт) бирү буенча муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турындагы
карар

Мөрәҗәгате белән бәйле рәвештә

(Мөрәҗәгать итүче физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, юридик затның
исеме)

гариза№______________._____.________ Еллар, 0 ________________________________
_____________________________________________________________________________
нигезендә
,
тапшырылган документларны карау нәтиҗәләре буенча документлар кабул итүдән баш тарту
турында Карар кабул ителде:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИО)
(килешүне гамәлгә ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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13 нче кушымта
Башкарма комитет
Җитәкчесенә
__________________
Кемнән:______________________
_____________
Техник хатаны төзәтү турында
гариза
Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында җибәрелгән хата турында хәбәр
итәм_______________________________________________________________
(хезмәтнең атамасы)
Язылган:__________________________________________________________
_______________________________________________
Дөрес мәгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибәрелгән техник хатаны төзәтүегезне һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе булып торган документка тиешле үзгәрешләр кертүегезне сорыйм.
Түбәндәге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны төзәтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгән очракта, әлеге карарны:
- электрон документны E-mail адресына:___________________;
- расланган күчермә рәвешендә кәгазь чыганакта почта аша
____________________________________________________________ адресына
юллавыгызны сорыйм.
Әлеге гаризага кертелгән, шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбәндә кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документ күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза биргән
вакытта бу документлар гамәлдә һәм андагы мәгълүматлар дөрес.
______________
(дата)

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

Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның " 21 " июль № 294
карарына 2 нче кушымта

Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирү буенча муниципаль хезмәт
күрсәтүнең административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга
таба - Регламент) җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирү буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен (алга таба - муниципаль
хезмәт) билгели.
1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: җир кишәрлекләре милекчеләре булып
торучы яки даими (сроксыз) файдалану, түләүсез файдалану, гомерлек мирас итеп
алу хокукында җир кишәрлекләре белән файдаланучы физик һәм юридик затлар,
аренда шартнамәсе, субаренда шартнамәсе буенча, шулай ук Россия Федерациясе
Шәһәр төзелеше кодексының 57.3 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган очракта
башка затлар (алга таба – мөрәҗәгать итүче).
Мөрәҗәгать итүчеләр мәнфәгатьләрен мөрәҗәгать итүче тарафыннан
билгеләнгән тәртиптә вәкаләтле затлар һәм физик затларның законлы вәкилләре
(алга таба – мөрәҗәгать итүче вәкиле) тәкъдим итә ала.
1.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турындагы мәгълүмат
түбәндәгечә урнаштырыла:
1) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә
урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә
алган мәгълүмат стендларында.
2)
Чүпрәле
муниципаль
районының
«Интернет»
мәгълүматтелекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында (http://droganoye.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердәм дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердәм портал);
5) «Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр реестры»
дәүләт мәгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча консультацияләр
түбәндәгечә гамәлгә ашырыла:
1) телдән мөрәҗәгать иткәндә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәкләрендә - шәхсән яисә телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
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3) Чүпрәле муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба Башкарма комитет):
телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша;
язмача (шул исәптән электрон документ формасында) мөрәҗәгать иткәндә –
кәгазьдә почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.3. Республика реестрындагы белешмәләр нигезендә Бердәм порталда,
Республика порталындагы муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары
турында мәгълүмат мөрәҗәгать итүчегә бушлай бирелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе турындагы мәгълүматка
мөрәҗәгать итүче тарафыннан нинди дә булса таләпләр үтәлмичә, шул исәптән
аны урнаштыру программа белән тәэмин итү хокукына ия булган программа белән
тәэмин итүче белән лицензия яисә башка килешү төзүне таләп итә торган
программа тәэминатын кулланмыйча гына керә ала.
1.3.4. Мөрәҗәгать итүче шәхсән яисә телефон аша мөрәҗәгать иткәндә,
кергән мөрәҗәгать нигезендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәге, Башкарма комитет урнашкан урын (адресы, эш графигы,
белешмә телефоннары); муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары һәм сроклары;
муниципаль хезмәт күрсәтелә торган гражданнар категорияләре; муниципаль
хезмәт күрсәтү мәсьәләләрен җайга сала торган норматив хокукый актлар;
муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гаризаны карау өчен кирәкле документлар
исемлеге, муниципаль хезмәт күрсәтү һәм теркәү сроклары; муниципаль хезмәт
күрсәтү барышы; муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча рәсми сайтта
урнаштыру урыны; муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат
бирү; затларның гамәлләренә яисә гамәл кылмауларына карата шикаять бирү
тәртибе турында мәгълүмат бирергә мөмкин.
Язма мөрәҗәгать буенча муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы бүлекнең
вазифаи затлары язма рәвештә мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү
тәртибен һәм әлеге Регламентның әлеге пунктында күрсәтелгән мәсьәләләрне
җентекләп аңлаталар һәм мөрәҗәгать итүчегә мөрәҗәгатьне теркәгән көннән алып
өч эш көне эчендә җавап җибәрәләр. Җаваплар мөрәҗәгать иткән теледә бирелә.
Мөрәҗәгать телендә җавап бирү мөмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасы дәүләт телләре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат
муниципаль районның рәсми сайтында һәм Башкарма комитет биналарындагы
мәгълүмат стендларында мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү өчен урнаштырыла.
Мәгълүмат стендларында һәм муниципаль районның «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштырыла торган
муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы дәүләт телләрендәге
мәгълүмат Регламентның 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
белешмәләрне, Башкарма комитетның урнашкан урыны, белешмә телефоннары,
эш вакыты, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча гаризалар кабул итү графигы
турындагы белешмәләрне үз эченә ала.
1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һәм аларны рәсми
бастырып чыгару чыганакларын күрсәтеп), муниципаль районның «Интернет»
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мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
Гамәлдәге редакциядә административ регламент тексты «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә муниципаль районның рәсми сайтында,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтән
торып эшләү урыны - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 22
декабрендәге 1376 номерлы карары белән расланган «Дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүнең күп функцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру
кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә муниципаль районның шәһәр (авыл)
җирлегендә яисә Татарстан Республикасы шәһәр округында төзелгән дәүләти һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең территориаль
аерымланган структур бүлекчәсе (офисы);
техник хата – муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан
җибәрелгән һәм документка кертелгән мәгълүматларның (муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәсе), алар нигезендә мәгълүматлар кертелгән документлардагы
мәгълүматларга туры килмәвенә китергән хата (ялгыш язу, басма хата, грамматик
яки арифметик хата яисә шуңа охшаган хата);
ЕСИА – инфраструктурада идентификация һәм аутентификацияләүнең
бердәм системасы, ул дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен электрон
формада кулланыла торган мәгълүмати системаларның мәгълүмати-технологик
хезмәттәшлеген тәэмин итә.
Дәүләт мәгълүмат системаларында һәм башка мәгълүмат системаларында
булган мәгълүматтан (мөрәҗәгать итүче гражданнар һәм башкарма хакимият
органнары һәм җирле үзидарә органнары вазыйфаи затларының) мәгълүмати
хезмәттәшлектә катнашучыларның (мөрәҗәгать итүче гражданнарның һәм
вазыйфаи затларының) мәгълүмат алу мөмкинлеген тәэмин итә торган федераль
дәүләт мәгълүмат системасы;
КФҮ - «Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе (алга таба-КФҮ);
КФҮ АИСы - Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләренең автоматлаштырылган мәгълүмат
системасы.
Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза дип (алга таба гариза) муниципаль хезмәт күрсәтү турында «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 2 статьясындагы 3 пункты (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон)
нигезендә бирелгән мөрәҗәгать аңлашыла.
2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмәт атамасы
Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирү.
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2.2. Җирле үзидарәнең муниципаль хезмәтне турыдан-туры күрсәтүче башкармабоеру органы исеме
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Башкарма комитеты.
2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып түбәндәгеләр тора:
1) җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы (1 нче кушымта);
2) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар (2 нче кушымта).
2.3.2. Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планында күрсәтелгән мәгълүмат
проект документациясен әзерләү өчен, төзелешкә рөхсәт алу өчен, аны биргән
көннән алып өч ел дәвамында файдаланылырга мөмкин.
2.3.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе мөрәҗәгать итүчегә «Электрон
имза турында» 2011 елның 06 апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба - 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендә башкарма комитетының (яки
башкарма комитетның) вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле имзасы
куелган электрон документ рәвешендә Республика порталының шәхси кабинетына
җибәрелә.
2.3.4. Мөрәҗәгать итүченең теләге буенча, муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе КФҮтә Башкарма комитет тарафыннан җибәрелгән, КФҮ мөһере һәм
КФҮ хезмәткәре имзасы белән расланган кәгазьдә бастырылган электрон документ
нөсхәсе рәвешендә алынырга мөмкин.
2.3.5. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон
документ яки электрон документ нөсхәсе рәвешендә муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсенең гамәлдә булу срогы дәвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган оешмаларга мөрәҗәгать итү
кирәклеген дә исәпкә алып, муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты, туктатып тору
мөмкинлеге Россия Федерациясе законнары белән каралган очракта, муниципаль
хезмәт күрсәтүне туктатып тору вакыты, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе
булган документларны тапшыру (юллау) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы - 10 эш көне.
Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты гаризаны теркәгәннән соң икенче көнгә
исәпләнә башлый.
2.4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктатып тору каралмаган.
2.4.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документны электрон
формадагы документ рәвешендә җибәрү муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен
рәсмиләштерү һәм теркәү көнендә башкарыла.
2.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен закон яисә башка норматив хокукый актлар
нигезендә кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләрнең, шулай ук мөрәҗәгать итүче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле
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һәм мәҗбүри булган хезмәтләрнең аларны алу ысуллары, шул исәптән электрон
рәвештә мөрәҗәгать итүче тарафыннан аларны алу ысуллары, аларны тапшыру
тәртибе нигезендә кирәкле һәм мәҗбүри булган документларның тулы исемлеге
2.5.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен мөрәҗәгать итү
категориясенә һәм нигезенә карамастан, түбәндәге документларны тапшыра:
1) шәхесне раслаучы документ (КФҮкә мөрәҗәгать иткәндә бирелә);
2) гариза:
- КФҮкә мөрәҗәгать иткәндә кәгазь чыганактагы документ рәвешендә (3 нче
кушымта);
- электрон формада (тиешле белешмәләрне гаризаның электрон формасына
кертү юлы белән тутырыла), регламентның 2.5.3 пункты таләпләренә туры китереп,
Республика порталы аша мөрәҗәгать иткәндә имзаланган документ. .
2) мөрәҗәгать итүче вәкиленең вәкаләтләрен раслаучы документ, мөрәҗәгать
итүче вәкиленең муниципаль хезмәт күрсәтүне сорап мөрәҗәгать иткән очракта
(физик затларның законлы вәкилләреннән тыш);
4) күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән җир
кишәрлегенә хокук билгели торган документлар.
2.5.2. Гариза һәм аңа теркәп бирелә торган документлар мөрәҗәгать итүче
тарафыннан түбәндәге ысулларның берсен кулланып тапшырылырга
(җибәрелергә) мөмкин:
1) КФҮ аша кәгазь чыганакларда һәм электрон документлар рәвешендә
Регламентның 2.5.3 пункты таләпләре нигезендә имзаланган (таныкланган)
электрон документлар рәвешендә. .
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.3. Физик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр гариза һәм кирәкле
документларны республика порталы аша җибәргәндә гаризаны гади электрон имза
белән имзалыйлар.
Гади электрон имза алу өчен мөрәҗәгать итүчегә ЕСИА да теркәлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исәпкә алу язмасын стандарт
дәрәҗәсеннән дә ким булмаган дәрәҗәгә кадәр расларга кирәк.
Россия Федерациясе территориясендә теркәлгән юридик затлар һәм юридик
затлар вәкилләре гариза һәм кирәкле документларны республика порталы аша
җибәргәндә гаризаны көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән
имзалыйлар.
Регламентның 2.5.1 пунктының 3, 4 бүлекләрендә күрсәтелгән
документларны республика порталы аша тапшырганда, мөрәҗәгать итүче
«Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль
закон таләпләре нигезендә көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән
имзаланган документларның электрон рәвешләрен йә документларны, шул исәптән
нотариусларны төзүгә һәм имзалауга вәкаләтле затларның электрон рәвештә
тапшыра. .
2.5.4. Мөрәҗәгать итүчедән таләп итү тыела:
1)муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле рәвештә барлыкка килә торган
мөнәсәбәтләрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисә
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аларны гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне гамәлгә ашыру өчен документлар
һәм мәгълүмат тапшыру;
2) № 210-ФЗ Федераль законның 9 статьясындагы 1 өлешендә күрсәтелгән
исемлеккә кертелгән хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә күрсәтелә торган хезмәт
күрсәтүләр һәм документлар алудан тыш (кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр), башка
дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына, оешмаларга мөрәҗәгать итү
белән бәйле муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле булган гамәлләр, шул исәптән
килешүләр башкаруны;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тартканда яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, яисә түбәндәге
очраклардан тыш, документларның булмавы һәм (яки) дөреслеге күрсәтелмәгән
документлар һәм мәгълүмат бирү:
а) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризаны башта тапшырганнан соң
муниципаль хезмәт күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актлар таләпләрен
үзгәртү;
б) аларны беренче тапкыр кабул итүдән баш тартканнан соң, муниципаль
хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүче тарафыннан бирелгән гаризада һәм
документларда хаталар булу яисә муниципаль хезмәт күрсәтү турында элек
тапшырылган документлар комплектына кертелмәгән документлар булу;
в) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканнан соң, документларның гамәлдә
булу срогы чыгу яки мәгълүмат үзгәрү;
г) Башкарма комитетның, КФҮ хезмәткәренең вазыйфаи затының, МФЦ
хезмәткәренең хаталы яки хокукка каршы гамәлләре (гамәл кылмау) фактын
(билгеләрен) ачыклау, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны
кабул итүдән баш тарткан очракта йә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул
итүдән баш тарткан очракта Башкарма комитет җитәкчесе имзасы белән язмача
рәвештә мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә, шулай ук бирелгән уңайсызлыклар өчен
гафу үтенәләр.;
4) электрон формалары
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты нигезендә элек расланган документлар һәм
мәгълүматны басма чыганакта тапшыруны, мондый документларга тамгалар
төшерү яисә аларны алу дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәм федераль
законнарда билгеләнгән башка очракларның кирәкле шарты булып торган
очраклардан тыш.
2.6. Дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары яки җирле
үзидарә органнары карамагында булган, шулай ук мөрәҗәгать итүче аларны, шул
исәптән электрон формада алу ысулларын, аларны бирү тәртибен, дәүләт органы,
җирле үзидарә органы яисә әлеге документлар белән эш итүче оешма
карамагында булган муниципаль хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый актлар
нигезендә кирәкле документларның тулы исемлеге
2.6.1. Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында килеп чыга:
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1) күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрыннан (күчемсез милек
объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем өчен мөмкин булган мәгълүматлар
тупланган) мәгълүматлар-дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль
хезмәте (Росреестр);
2) юридик зат мөрәҗәгать иткән очракта, юридик затларның Бердәм дәүләт
реестрыннан белешмәләр Федераль салым хезмәтеннән алына;
3) шәхси эшкуар мөрәҗәгать иткән очракта, Федераль салым хезмәтеннән
шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан белешмәләр соратып алына;
4) Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларының
(тарихи һәм мәдәни ядкарьләрнең) бердәм дәүләт реестрыннан мәгълүматлар –
мәдәни мирас объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты;
5) инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләрен эксплуатацияләүче
оешмаларга тоташтыруның техник шартлары турында белешмәләр;
6) эшләрне башкару өчен чикләүләр булу яки булмау (шул исәптән
территориаль зона, Кызыл линияләрнең чикләре, территориядән файдалану өчен
махсус шартлар булган зоналар булуы турында белешмәләр) - Башкарма
комитетның Шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге;
7) мөрәҗәгать итүченең законлы вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган
документ (Россия Федерациясе Граждан хәле актларын теркәү органнары
тарафыннан бирелгән туу турында таныклык яки Россия Федерациясе законнары
нигезендә опека һәм попечительлек органнары тарафыннан бирелгән документ
өлешендә) - Граждан хәле актларын теркәүнең бердәм дәүләт реестры йә социаль
тәэминатның Бердәм дәүләт мәгълүмат системасы;
8) ышанычнамәне бирү һәм аның эчтәлеге турында белешмәләрнотариатның бердәм мәгълүмат системасы.
2.6.2. Мөрәҗәгать итүче регламентның 2.6.1 пунктының 1 – 4
пунктчаларында күрсәтелгән документларны (белешмәләрне) Республика порталы
аша гариза биргәндә яки кәгазь формада кәгазьдә тапшырырга хокуклы.
2.6.3. Күрсәтелгән дәүләт хакимияте органнары, Башкарма комитетның
структур бүлекчәләре тарафыннан документлар һәм белешмәләрне тапшырмау
(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез була
алмый.
2.6.4. Әлеге органнарның вазифаи затына һәм (яисә) хезмәткәргә алар
карамагында булган соратылган документларны яисә белешмәләрне тапшырмаган
(үз вакытында тапшырмаган) өчен Россия Федерациясе законнары нигезендә
административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
2.6.5. Мөрәҗәгать итүчедән дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм
дәүләт органнары,
җирле үзидарә органнары буйсынуындагы органнар
карамагында булган муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар һәм
белешмәләрне, шул исәптән гариза бирүче тарафыннан түләү кертүне раслаучы
документларны таләп итү тыела.
Мөрәҗәгать итүче тарафыннан дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары
һәм дәүләт органнары яки җирле үзидарә органнары карамагында булган
белешмәләр булган документларны тапшырмау мөрәҗәгать итүченең муниципаль
хезмәт күрсәтүдән баш тартуы өчен нигез булып тормый.
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2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге
(асылы буенча карамыйча документларны кире кайтару)
2.7.1. Документлар кабул итүдән баш тарту өчен нигез булып тора:
1) Регламентның 2.5.1 пункты нигезендә, мөрәҗәгать итүче тарафыннан
мөстәкыйль рәвештә тапшырылырга тиешле документлар тапшырмау, яисә каршы
мәгълүматлар булган документларны тапшыру;
2) Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 57 статьясындагы 1.1
өлешендә каралган очракта, төзелә торган җир кишәрлеге чикләре турында, җир
кишәрлеген яисә җир кишәрлекләрен кадастр планында урнаштыруның расланган
схемасы буенча белешмәләр булмау;
3) ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында соратып алынган
законлы вәкилләр турында белешмәләрне раслау, мөрәҗәгать итүче исеменнән
яисә вәкаләтле зат тарафыннан гариза (запрос) бирү;
4) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
5) дөрес булмаган һәм (яки) каршылыклы белешмәләр, килешенмәгән
төзәтмәләр, җитди зыяннар булган документлар, үз көчен югалткан
документларның эчтәлеген бертөсле аңлатырга мөмкинлек бирми торган
документлар тапшыру;
6) регламент нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүне алучы булмаган затка
муниципаль хезмәт күрсәтүне сорап мөрәҗәгать итү;
7) гаризаның электрон формасында мәҗбүри кырларны корректлы
тутырмау, электрон формада һәм тапшырылган документларда каршылыклы
белешмәләр булу;
8) гариза (запрос) һәм башка документлар электрон имза кулланып,
гамәлдәге законнарны бозып, электрон култамга белән кул куелды;
9) электрон документлар аларны бирү форматына таләпләргә туры килми
һәм (яки) укылмый.
2.7.2. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләр исемлеге төгәл булып тора.
2.7.3. Гаризаны һәм муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны
кабул итүдән баш тарту турындагы карар мөрәҗәгать итүчене кабул итү вакытында
да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны (белешмәләрне) ведомствоара мәгълүмати
бәйләнештән файдаланып алганнан соң да, гаризаны теркәгәннән соң 7 эш
көненнән дә артмаска тиеш.
2.7.4. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп, Регламентка 4 нче
кушымтада билгеләнгән форма нигезендә рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә
башкарма комитетның вәкаләтле вазифаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзалана һәм мөрәҗәгать
итүчегә муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
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тарту турында карар кабул ителгән көнне Республика порталындагы шәхси
кабинетына һәм (яисә) КФҮкә җибәрелә.
2.7.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм документлар
Бердәм Порталда бастырылган муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе
турындагы мәгълүмат нигезендә бирелгән очракта, гаризаны һәм башка
документларны кабул итүдән баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору яки муниципаль хезмәт
күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге
2.8.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр
каралмаган.
2.8.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр исемлеге:
1) Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә, капиталь
төзелеш объектын урнаштыру мондый документация булмаганда, территорияне
планлаштыру буенча расланган документациянең булмавы, әгәр дә капиталь
төзелеш объектын урнаштыру рөхсәт ителми икән;
2) мөрәҗәгать итүче инициативасы буенча муниципаль хезмәт күрсәтүгә
гаризаны кире алу.
2.8.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр исемлеге
төгәл булып тора.
2.8.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш
тарту турындагы карар регламентка 2 нче кушымтада билгеләнгән форма
нигезендә рәсмиләштерелә, көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән
Башкарма комитетның (Башкарма комитет) вәкаләтле вазыйфаи заты тарафыннан
имзалана һәм мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
турында карар кабул ителгән көнне Республика порталының шәхси кабинетына
һәм (яки) КФҮкә җибәрелә.
2.8.6. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза Бердәм порталда
бастырылган муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе турындагы
мәгълүмат нигезендә бирелгән очракта, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
тыела.
2.9. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен алына торган дәүләт пошлинасы яки
башка төрле түләү алу тәртибе, күләме һәм нигезләре
Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә
2.10. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
исемлеге, шул исәптән муниципаль хезмәте күрсәтүдә катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелә торган документ (-лар) турында мәгълүмат
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
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2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
күрсәтү өчен түләү күләмен исәпләү методикасы турындагы
мәгълүматны да кертеп, мондый түләүне алу тәртибе, күләме һәм нигезләре
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтү, муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган
оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә һәм
мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмәттән файдалануга гариза биргәндә көтү вакыты 15
минуттан артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәттән һәм муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнаша торган оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәттән
файдалану турындагы гаризасын, шул исәптән электрон формада, теркәү вакыты
һәм тәртибе
2.13.1.Гариза биргән көнне КФҮкә шәхси мөрәҗәгать иткәндә гариза
бирүчегә теркәлү номеры һәм электрон гариза бирү датасы белән КФҮ АИС ыннан
өземтә бирелә.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибәргәндә гариза бирүче гариза
биргән көнне Республика порталының шәхси кабинетында һәм электрон почта аша
гариза җибәрелгән, анда теркәү номеры һәм гариза бирү датасы күрсәтелә.
2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә торган бүлмәләргә, көтү залына, муниципаль
хезмәт күрсәтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнәкләре
һәм һәр муниципаль хезмәтне күрсәтү өчен кирәкле документлар исемлеге булган
мәгълүмат стендларына, мондый хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль,
текстлы һәм мультимедияле мәгълүматны урнаштыруга һәм рәсмиләштерүгә, шул
исәптән инвалидларны социаль яклау турында федераль законнар һәм Татарстан
Республикасы законнары нигезендә күрсәтелгән объектларга инвалидлар өчен
керү мөмкинлеген тәэмин итүгә карата таләпләр
2.14.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы система һәм янгын
сүндерү системасы белән җиһазландырылган биналарда һәм бүлмәләрдә
башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү урыннары документлар тутыру өчен
кирәкле җиһазлар, мәгълүмат стендлары белән җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына тоткарлыксыз керү
мөмкинлеге тәэмин ителә (бинага уңайлы керү-чыгу һәм аның эчендә хәрәкәт итү).
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Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, текстлы һәм
мультимедиа мәгълүматы мөрәҗәгать итүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул
исәптән инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү урынына каршылыксыз керү
максатларында түбәндәгеләр тәэмин ителә:
1) күрү сәләте һәм мөстәкыйль хәрәкәт итү функциясе бозылуга ия булган
инвалидларны озата бару һәм аларга ярдәм күрсәтү;
2) транспорт чарасына утырту һәм аннан төшерү мөмкинлеге, шул исәптән
кресло-коляска кулланып;
3) инвалидларның хезмәт күрсәтүләргә тоткарлыксыз керүен тәэмин итү өчен
кирәкле җиһазларны һәм мәгълүмат йөртүчеләрне аларның тормыш эшчәнлеген
чикләүне исәпкә алып тиешенчә урнаштыру;
4) инвалидлар өчен кирәкле тавыш һәм күрү мәгълүматын, шулай ук
язуларны, билгеләрне һәм Брайль рельеф-нокталы шрифты белән башкарылган
башка текст һәм график мәгълүматны кабатлау;
5) сурдотәрҗемәче һәм тифлосурдотәрҗемәчегә катнашуга рөхсәт;
6) проводник-этне (озата баручы эт) махсус укытуны раслый торган, аны
махсус укытуны раслый торган һәм Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау
министрлыгының «Проводник этне махсус укытуны раслаучы документ формасын
һәм аны бирү тәртибен раслау турында» 2015 елның 22 июнендәге 386н номерлы
боерыгы белән билгеләнгән тәртиптә һәм форма буенча бирелә торган документ
булганда кертү.
2.14.3. Инвалидлар өчен мөмкин булуын тәэмин итү өлешендә Регламентның
2.14.2 пунктының 1-4 пунктчаларында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтү
гамәлгә ашырыла торган объектларга һәм муниципаль хезмәт күрсәтүдә кулланыла
торган чараларга таләпләр 2016 елның 1 июленнән соң файдалануга тапшырылган
яисә модернизация үткән объектларга һәм чараларга карата кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән һәркем файдалана алырлык булуы һәм
сыйфаты күрсәткечләре, шул исәптән гариза бирүченең вазифаи затлар белән
аралашу саны һәм аларның дәвамлылыгы, муниципаль хезмәт күрсәтүнең
барышы турында мәгълүмат алу мөмкинлеге, шул исәптән мәгълүматкоммуникация технологияләрен кулланып, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә (шул исәптән тулы күләмдә) муниципаль
хезмәт күрсәтү мөмкинлеге булу яисә булмавы, җирле үзидарә башкарма
комитеты органының теләсә кайсы территориаль бүлекчәсендә, гариза бирүче
сайлап алу буенча (экстерриториаль принцип) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтү үзәкләрендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү турында 210 –ФЗ
номерлы Федераль законның 15.1 статьясында каралган мөрәҗәгатьләр
(комплекслы мөрәҗәгать)
2.15.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы
күрсәткечләре булып тора:
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1) җәмәгать транспортыннан файдалану мөмкинлеге булган зонада
документлар кабул итү һәм бирү алып барыла торган бинаның урнашу урыны;
2) белгечләрнең, шулай ук гариза бирүчеләрдән документлар кабул итә
торган бүлмәләрнең җитәрлек санда булуы;
3) мәгълүмат стендларында, муниципаль районның рәсми сайтында, Бердәм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе
һәм сроклары турында тулы мәгълүмат булу;
4) инвалидларга башкалар белән тигез дәрәҗәдә хезмәтләрдән
файдаланырга комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдәм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү сыйфаты күрсәткечләре булып тора:
1) документларны кабул итү һәм карап тикшерү срокларын үтәү;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алу срокларын үтәү;
3) Башкарма комитет хезмәткәрләренең Регламентны үтәмәүләренә карата
нигезле шикаятьләр булмау;
4) мөрәҗәгать итүченең вазифаи затлар белән
аралашу саны
(консультацияләрне исәпкә алмыйча):
4.1) муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә, барлык кирәкле документлар белән
гариза биргәндә мөрәҗәгать итүче КФҮ хезмәткәрләре белән бер тапкыр аралаша;
4.2) КФҮтә муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсен электрон
документның басма нөхсәсе рәвешендә алу кирәк булган очракта -бер тапкыр.
Дәүләт хезмәтен күрсәткәндә гариза бирүченең Министрлык белгече белән
бер мәртәбә аралашуы озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мөрәҗәгать итүче күчмә радиотелефон элемтәсе җайланмалары ярдәмендә
муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын Бердәм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдәмендә бәяләргә хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында мәгълүматны
мөрәҗәгать итүче Бердәм порталда яисә Республика порталында, КФҮ шәхси
кабинетында алырга мөмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү, яшәү урынына яки фактта яшәү (тору)
урынына бәйсез рәвештә, теләсә кайсы КФҮтә гамәлгә ашырыла.
Муниципаль хезмәт комплекслы запрос составында күрсәтелә
2.16. Башка таләпләр, шул исәптән экстерриториаль принцип буенча (муниципаль
хезмәт экстерриториаль принцип буенча күрсәтелгән очракта) муниципаль
хезмәт күрсәтү үзенчәлекләрен исәпкә алучы һәм муниципаль хезмәтне электрон
формада күрсәтү үзенчәлекләрен исәпкә алучы таләпләр
2.16.1.
хезмәт электрон формада күрсәтелгәндә, гариза бирүче
түбәндәгеләргә хокуклы:
а) бердәм порталда яисә региональ порталда урнаштырылган муниципаль
хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында мәгълүмат алуга;
б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза һәм муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле башка документларны, шул исәптән электрон рәвешләре 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты
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нигезендә, Республика порталыннан файдаланып, электрон рәвештә таныкланган
документларны һәм мәгълүматны бирергә;
в) муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формада бирелгән
гаризаларны үтәү барышы турында мәгълүматлар алырга;
г) Республика порталы аша муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын
бәяләргә;
д) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон документ формасында
алырга;
е) Башкарма комитет карары һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына), шулай
ук аның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләрнең Республика порталы,
федераль дәүләт мәгълүмат системасы порталы аша дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дәүләт һәм муниципаль
хезмәткәрләр тарафыннан башкарылган карарларга һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) судка кадәр шикаять бирү процессын тәэмин итә торган шикаять
бирергә.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердәм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белән, теләсә нинди башка формада
гариза бирү зарурлыгыннан башка гамәлгә ашырыла
2.16.3. Гариза бирүчеләрне КФҮтә кабул итүгә алдан язу (алга таба - алдан
язу) Республика порталы, КФҮ контакт-үзәге телефоны аша башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчегә кабул итү өчен теләсә нинди ирекле датага һәм вакытка
күпфункцияле үзәктә билгеләнгән график буенча язылу мөмкинлеге бирелә.
Билгеле бер датага язылу шушы датага кадәр тәүлек эчендә тәмамлана.
Республика порталы ярдәмендә алдан язылуны гамәлгә ашыру өчен
мөрәҗәгать итүчегә соратып алына торган мәгълүматларны күрсәтергә кирәк, шул
исәптән:
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта),
телефон номеры
электрон почта адресы (теләге буенча);
кабул итү көне һәм вакыты.
Мөрәҗәгать итүчене алдан язып куйганда хәбәр иткән белешмәләр
мөрәҗәгать итүче шәхсән кабул иткәндә тапшырылган документларга туры
килмәгән очракта, алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны гамәлгә ашырганда гариза бирүчегә талон-раслау
мөмкинлеге бирелә. Мөрәҗәгать итүче электрон почта адресын хәбәр иткән
очракта, күрсәтелгән адреска шулай ук кабул итү датасы, вакыты һәм урыны
күрсәтелгән алдан язылуны раслау турында мәгълүмат җибәрелә.
Алдан язылуны гамәлгә ашырганда гариза бирүчегә мәҗбүри рәвештә, кабул
итү вакытыннан 15 минут узгач, алдан язылу гамәлдән чыгарылуы турында хәбәр
ителә.
Мөрәҗәгать итүче теләсә кайсы вакытта алдан язылудан баш тартырга
хокуклы.
Мөрәҗәгать итүчедән, Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары
нигезендә идентификация һәм аутентификация узудан тыш, кабул итү максатын
күрсәтүдән, шулай ук кабул итү өчен броньларга кирәк булган вакытлыча интервал
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дәвамлылыгын исәпләү өчен кирәк булган мәгълүматлардан башка гамәлләр
кылуны таләп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән
административ процедураларны электрон формада башкару үзенчәлекләре,
шулай ук административ процедураларны күпфункцияле үзәкләрдә башкару
үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау.
3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:
1) мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр бирү;
2) мөрәҗәгать итүче тарафыннан бирелгән документлар комплектын кабул
итү һәм карау;
3) ведомствоара мөрәҗәгатьләрне формалаштыру һәм муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнаша торган органнарга юллау;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү;
5) мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү (җибәрү).
3.2. Мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр күрсәтү
3.2.1. Мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле
мәсьәләләр буенча мөрәҗәгате административ процедураны башкару өчен нигез
булып тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
булып тора:
- күпфункцияле үзәккә мөрәҗәгать иткәндә - КФҮ хезмәткәре;
- мөрәҗәгать итүченең башкарма комитетка мөрәҗәгатендә - башкарма
комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга таба консультацияләү өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Мөрәҗәгать итүче күпфункцияле үзәкләрдә муниципаль хезмәт
күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында консультация сорап шәхсән үзе һәм
телефон һәм электрон почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчегә, шул исәптән, составы, бирелә торган
документлар формасы һәм муниципаль хезмәт күрсәтү өчен башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр бирә.
Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында
мәгълүматны күпфункцияле үзәк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле
рәвештә алырга мөмкин.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларның составы, формасы һәм
башка мәсьәләләр буенча консультация.

15

3.2.3. Мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетка телефон һәм электрон почта
аша мөрәҗәгать итәргә, шулай ук Республика порталында, Башкарма комитет
сайтында муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары, шул исәптән составы,
тапшырыла торган документлар формасы һәм муниципаль хезмәт алу өчен башка
мәсьәләләр буенча консультация алырга хокуклы.
Регламентның 1.3.4 пункты таләпләре нигезендә мөрәҗәгать итүчегә
консультация бирү өчен җаваплы вазыйфаи зат хәбәр итә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать кергән көннән
өч эш көне эчендә башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һәм муниципаль хезмәттән файдалануга кагылышлы башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр.
3.3. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һәм карау,
3.3.1. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү өчен документлар кабул итү яки
КФҮнең ерактан торып эш урыны.
3.3.1.1. Мөрәҗәгать итүче (мөрәҗәгать итүче вәкиле) муниципаль хезмәт
күрсәтү турында гариза белән КФҮкә мөрәҗәгать итә һәм Регламентның 2.5
пункты нигезендә документларны тапшыра.
3.3.1.2. Гаризаларны кабул итә торган, КФҮ хезмәткәре:
мөрәҗәгать итүченең шәхесен раслый;
мөрәҗәгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вәкаләтләрен тикшерә;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән таләпләргә туры
килү-килмәвен тикшерә;
КФҮ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны басма чыганакта
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлый;
КФҮ АИСтан гаризаны кәгазьдә чыгарып ала;
мөрәҗәгать итүчегә тикшерү һәм имзалау өчен тапшыра;
имзаланганнан соң КФҮнең АИСда имзаланган гаризасын сканерлый;
электрон формада тапшырылган документларны яки документларның
электрон үрнәкләрен КФҮ АИСка урнаштыра, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һәм кәгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
мөрәҗәгать итүчегә документларны кабул итү турында язу бирә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
җибәрүгә әзер гариза һәм документлар пакеты.
3.3.1.3. КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчедән Башкарма комитетка электрон
формада кабул ителгән документлар пакетын (электрон эшләр пакетлары
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составында) мөрәҗәгать итүчедән КФҮ структур бүлекчәсенә мөрәҗәгать иткән
көннән бер эш көне эчендә җибәрә.
Административ процедураларның үтәлеше нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр
тора: Башкарма комитетка электрон багланышлар системасы аша җибәрелгән
гариза һәм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмәт күрсәтү өчен электрон
рәвештә документлар кабул итү.
3.3.2.1. Мөрәҗәгатҗь итүче Республика порталы аша электрон формада
гариза бирү өчен түбәндәге гамәлләрне башкара:
Республика порталында авторизация үтә;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган белешмәләрне
үз эченә алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетә (кирәк булганда);
электрон формада муниципаль хезмәт күрсәтү шартлары һәм тәртибе белән
танышу һәм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хәбәр ителгән белешмәләрнең дөреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибәрә (тиешле электрон гариза формасындагы
төймәгә баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы федераль закон таләпләре һәм 210-ФЗ
номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә (гади электрон имза һәм (яки)
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән) имзалана;
электрон гариза җибәрү турында хәбәрнамә ала.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитетка җибәрелгән электрон эш,
электрон багланышлар системасы аша.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Административ процедураны үтәүне башлауның нигезе булып
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм башка документлар керү тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - документлар кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документларны карап тикшерүгә алганнан соң, документларны кабул итү
өчен җаваплы вазыйфаи зат:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендә номер һәм "Документларны
тикшерү" статусы бирә, бу Республика порталының шәхси кабинетында чагыла;
электрон эшләрне, шул исәптән мөрәҗәгать итүче тарафыннан электрон
формада бирелгән документларны һәм документларның электрон үрнәкләрен
өйрәнә;
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электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерә;
бердәм дәүләт хезмәтләре порталына мөрәҗәгать итү юлы белән электрон
имзаның гамәлдә булу шартлары үтәлешен тикшерә (мөрәҗәгать итүче
тарафыннан көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган
документларның электрон рәвеше тапшырылган очракта).
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезләр булганда, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар проектын әзерли.
Әгәр көчәйтелгән квалификацияле электрон имзаны тикшерү нәтиҗәсендә
аның чынбарлык шартларының үтәлмәве ачыкланса, баш тарту турында карар
проекты 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченә
алырга тиеш, алар аны кабул итү өчен нигез булып тора.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп (муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр
мондый документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга бәйле булган
очракта, документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә документларның
(мәгълүматның) атамасы турында мәгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган,
дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, билгеләнгән таләпләрне
бозып тутырылган), Регламентка 4 нче кушымта нигезендә формада
рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә электрон документлар әйләнеше системасы
аша килештерүгә җибәрелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тәртиптә гамәлгә ашырыла .
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләр булмаган очракта, документларны кабул итү өчен җаваплы
вазыйфаи зат, гариза кергән көннән алып бер эш көне эчендә гаризага керү турында
гаризаның теркәү номерын үз эченә алган хәбәрнамәне, гаризаны алу датасын,
файлларның исемнәрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмәт нәтиҗәсен алу датасын җибәрә.
3.3.3.2. 3.3.3.3.2.Регламентның 3.3.1 пунктында күрсәтелгән процедураларны
үтәү, техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамәлгә ашырыла.3.3.1 пунктында күрсәтелгән процедураларны үтәү .
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белән билгеләнә торган процедуралар
гариза кергән көннән бер эш көне эчендә башкарыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карауга кабул ителгән гариза яки карар проекты.
3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган органнарга ведомствоара
мөрәҗәгатьләр формалаштыру һәм җибәрү.
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3.4.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып, мөрәҗәгать
итүчедән кабул ителгән документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмәткәр), административ процедураны башкаруга вәкаләтле вазыйфаи зат
(хезмәткәр), вазыйфаи зат (хезмәткәр) алу тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.4.2. Ведомствоара запросларны җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи зат,
Регламентның 2.6.1 пунктында каралган документларны һәм белешмәләрне
тапшыру турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы
аша (техник мөмкинлек булмаганда – башка ысуллар белән) электрон формада төзи
һәм җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар карау өчен гариза кабул
ителгән көнне башкарыла.
Административ процедураларның башкарылу нәтиҗәләре: хакимият
органнарына һәм (яисә) хакимият органнарына буйсынган оешмаларга юлланган
мөрәҗәгатьләр.
3.4.3. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша килгән
гарызнамәләр нигезендә, белешмәләр китерүчеләр белгечләре соратып алына
торган документларны (мәгълүматны) бирәләр яисә муниципаль хезмәт күрсәтү
өчен кирәкле мәгълүматны һәм (яисә) документның булмавы турында
хәбәрнамәләр җибәрәләр (алга таба - баш тарту турында хәбәрнамә).
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар түбәндәге срокларда гамәлгә
ашырыла:
Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелә торган документлар
(мәгълүматлар) буенча – өч эш көненнән дә артык түгел;
җирле үзидарә органнары һәм алар карамагындагы оешмалар карамагында
булган документлар (белешмәләр) буенча – өч эш көненнән дә артмый;
инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләрен эксплуатацияләүне гамәлгә
ашыручы оешмалар тарафыннан җиде эш көненнән дә артык булмаган
документлар (белешмәләр) буенча
башка тәэмин итүчеләр буенча – әгәр ведомствоара мөрәҗәгатькә җавап
әзерләүнең һәм юллауның башка вакыты федераль законнар, Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль законнар нигезендә кабул ителгән
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән билгеләнмәгән булса,
ведомствоара мөрәҗәгать документ һәм мәгълүмат бирә торган органга яисә
оешмага кергән көннән соң биш көн эчендә.
Административ процедураларны башкару нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр
тора: муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар (белешмәләр), яисә
ведомствоара запрослар җибәргән өчен җаваплы вазыйфаи затка җибәрелгән баш
тарту турында белдерү.
3.4.4. Ведомствоара мөрәҗәгатьләр җибәрү өчен җаваплы вазифаи зат:
ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар (белешмәләр), яки документ
һәм (яки) мәгълүмат булмаганда баш тарту турында хәбәрнамә ала;
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Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезләр булганда, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар проектын әзерли .
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп (муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр
мондый документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга бәйле булган
очракта, документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә документларның
(мәгълүматның) атамасы турында мәгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган,
дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, билгеләнгән таләпләрне
бозып тутырылган), Регламентка 4 нче кушымта нигезендә формада
рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә электрон документлар әйләнеше системасы
аша килештерүгә җибәрелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тәртиптә гамәлгә ашырыла .
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар
(белешмәләр) комплекты.
Регламентның 3.4.2, 3.4.4 пунктларында күрсәтелгән процедураларны үтәү,
техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, шул исәптән
Регламентның 2.13 пункты нигезендә гариза теркәгәннән соң автомат рәвештә
гамәлгә ашырыла.
3.4.6. Регламентның 3.4 пунктында күрсәтелгән административ
процедураларны үтәүнең максималь вакыты биш эш көне тәшкил итә.
3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү.
3.5.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып, ведомствоара
запрослар җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документлар (белешмәләр) комплекты керү тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен җаваплы
вазыйфаи зат:
Регламентның 2.8.2 пунктында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтүдән
баш тарту өчен нигезләрне ачыклаганда, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
турында карар проектын әзерли;
регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш
тарту өчен нигезләр булмаган очракта, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
документларны карау нәтиҗәләре буенча адресация объектына адресны бирү яки
гамәлдән чыгару турында карар проектын әзерли;
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әзерләнгән карар проектын билгеләнгән тәртиптә электрон документ
әйләнеше системасы аша килештерүгә җибәрә.
Административ процедуралар бер эш көне дәвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тарту турындагы карар проектын килештерү һәм кул кую (алга табадокументлар проектлары) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен
җаваплы структур бүлекчә җитәкчесе, Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары,
Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан башкарыла.
Кисәтүләр булган әзерләнгән проектлар муниципаль хезмәт нәтиҗәсен
әзерләү өчен җаваплы затка кире кайтарыла.
Административ процедуралар бер эш көне дәвамында башкарыла.
Административ процедураларны башкару нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр
тора: муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар,
адресация объектына адресны бирү яки юк итү турында карар.
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында күрсәтелгән процедураларны
үтәү, техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, автомат
рәвештә гамәлгә ашырыла.
3.5.5 Регламентның 3.5 пунктында күрсәтелгән административ
процедураларны үтәүнең максималь срогы - ике эш көне.
3.6. Мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү (җибәрү)
3.6.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып
административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмәт күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документ алу тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - документлар кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документлар бирү (җибәрү) өчен җаваплы вазыйфаи зат:
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү һәм (яки) шәһәр төзелеше
эшчәнлеген тәэмин итү буенча мәгълүмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында мәгълүматларны
теркәүне һәм кертүне тәэмин итә;
мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) электрон хезмәт күрсәтү юлы белән
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе һәм КФҮтә муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсен алу мөмкинлеге турында Республика порталы аша хәбәр итә.
Процедураларны үтәү, техник мөмкинлек булганда, автомат рәвештә дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән автоматлаштырылган
мәгълүмат системасын кулланып гамәлгә ашырыла.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитетның
вәкаләтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документка кул куйган көнне гамәлгә
ашырыла.

21

Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүмат системаларында муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәләре турында мәгълүмат урнаштыру, мөрәҗәгать итүчегә (аның
вәкиленә) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре һәм аны алу ысуллары турында
белдерү.
Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен бирү (җибәрү) тәртибе:
3.6.2.1. КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать иткәндә, КФҮ хезмәткәре гариза
бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен кәгазьдә электрон документ нөсхәсе
рәвешендә бирә. Мөрәҗәгать итүче таләбе буенча, электрон документ нөсхәсе
белән бергә, аңа электрон документның нөсхәсе төшерүгә язылу юлы белән
бирелергә мөмкин.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче килгән
көнне күпфункцияле үзәкнең хезмәт регламентында билгеләнгән вакытларда чират
тәртибендә башкарыла.
3.6.2.2. Мөрәҗәгать итүче Республика порталы аша муниципаль хезмәт
күрсәтүне сорап мөрәҗәгать иткәндә, мөрәҗәгать итүченең шәхси кабинетына
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган, башкарма комитетның вәкаләтле
вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән
имзаланган документның электрон үрнәге автомат рәвештә җибәрелә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитетның
вәкаләтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документка кул куйган көнне гамәлгә
ашырыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән
гыйбарәт: мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүне раслаучы (шул
исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту) республика порталын кулланып
җибәрү (бирү).
3.7. Техник хаталарны төзәтү
3.7.1. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетка җибәрә:
техник хатаны төзәтү турында гариза (5 нче номерлы кушымта);
мөрәҗәгать итүчегә техник хатасы булган муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе буларак бирелгән документ;
техник хаталар булуны дәлилләүче юридик көчкә ия документлар.
Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән
мәгълүматлардагы техник хатаны төзәтү турындагы гариза гариза бирүче
(вәкаләтле вәкил) тарафыннан шәхсән бирелә яки почта (шул исәптән электрон
почта) аша, яки дәүләт хезмәтләре (функцияләре) порталы аша җибәрелә, яки
Күпфункцияле үзәк аша бирелә.
3.7.2. Документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
төзәтү турында гариза кабул итә, кушымталы документлар белән гаризаны терки
һәм документларны эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер
эш көне эчендә башкарыла.
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Процедураның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән, документларны
эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи затка карап тикшерүгә җибәрелгән гариза.
3.7.3. Документларны эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документка төзәтмәләр
кертү максатларында Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны
гамәлгә ашыра, төзәтелгән документны мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле вәкилгә)
техник хата булган документның оригиналын тартып алу белән шәхсән үзе бирә
яки мөрәҗәгать итүче адресына почта аша (электрон почта аша) документны
Башкарма комитетка техник хата булган документ оригиналын тапшырганда алу
мөмкинлеге турында хат җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура техник хаталар
ачыкланганнан соң яки теләсә кайсы кызыксынган заттан җибәрелгән хата барлыгы
турында гариза алганнан соң ике эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә тапшырылган (юлланган)
документ.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм
формалары
4.1. Җаваплы вазифаи затлар тарафыннан әлеге регламент кагыйдәләрен һәм
муниципаль хезмәт күрсәтүгә карата таләпләрне билгели торган башка норматив
хокукый актларны үтәүгә һәм башкаруга, шулай ук җаваплы затлар тарафыннан
карарлар кабул итүгә агымдагы контрольне гамәлгә ашыру тәртибе.
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту
гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һәм бетерүне,
муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерүне, җирле
үзидарә органнарындагы вазифаи затларның гамәлләренә (гамәл кылмавына)
карата карарлар әзерләүне үз эченә ала.
Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формаларына
түбәндәгеләр керә:
1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документ проектларын тикшерү һәм
килештерү.
2) эш башкаруны алып бару буенча тикшерүләрне билгеләнгән тәртиптә
үткәрү;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлеше буенча контроль
тикшерүләрне билгеләнгән тәртиптә үткәрү.
Агымдагы тикшерүне уздыру өчен электрон мәгълүматлар базасында булган
белешмәләр, хезмәт корреспонденциясе, административ процедуралар башкаручы
белгечләрнең телдән һәм язмача мәгълүматы, тиешле документларны исәпкә алу
журналлары һәм башка мәгълүматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмәт күрсәткәндә һәм карар кабул иткәндә гамәлләрнең
башкарылуын тикшереп тору өчен Комитет җитәкчесенә муниципаль хезмәт
күрсәтүнең нәтиҗәләре турында белешмә бирелә.
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Административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һәм эчтәлеген
бозу очраклары һәм сәбәпләре турында вазыйфаи затлар кичекмәстән муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенә хәбәр итәләр, шулай ук бозуларны бетерү
буенча ашыгыч чаралар күрелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедуралар
тарафыннан билгеләнгән гамәлләр эзлеклелегенең үтәлешенә агымдагы контроль
җирле үзидарә органы җитәкчесе урынбасары, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча
эшне оештыру өчен җаваплы, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча эшне оештыручы
бүлек башлыгы тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарә органының структур бүлекчәләре турындагы нигезләмәләр һәм вазифаи
регламентлар белән билгеләнә.
4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгы һәм сыйфаты буенча планлы һәм
планнан тыш тикшерүләр уздыру тәртибе һәм аларның кабатлану ешлыгы, шул
исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә
тотуның тәртибе һәм формалары.
Контроль тикшерүләр планлы (җирле үзидарә органы эшенең ярты еллык яки
еллык планнары нигезендә башкарыла) һәм планнан тыш булырга мөмкин.
Тикшерүләр уздыру барышында муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле барлык
мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яки гариза бирүченең конкрет мөрәҗәгате
карап тикшерелә ала.
4.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителә торган (башкарыла
торган) карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) өчен Казан шәһәре Башкарма
комитеты органындагы вазифаи затларның җаваплылыгы.
Үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын
бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендә җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарә органы җитәкчесе гариза бирүчеләрнең мөрәҗәгатьләре
вакытында карап тикшерелмәве өчен җаваплы.
Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкче
урынбасары) әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ
гамәлләрне вакытында һәм (яки) тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплы.
Вазифаи затлар һәм башка муниципаль хезмәткәрләр муниципаль хезмәт
күрсәтү барышында кабул ителә (башкарыла) торган карарлар һәм кылына
(кылынмый) торган гамәлләр өчен законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы.
4.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне, шул исәптән гражданнар, аларның
берләшмәләре һәм оешмалары тарафыннан контрольдә тотуның тәртибенә һәм
формаларына карата таләпләрне характерлый торган нигезләмәләр.
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Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм
оешмалары тарафыннан контрольдә тоту муниципаль хезмәт күрсәткәндә җирле
үзидарә органы эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе
турында тулы, актуаль һәм дөрес мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
процессында мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерү
мөмкинлеге аша гамәлгә ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтә торган органның, дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтә торган күпфункцияле үзәкнең, 2010 елның 27 июлендәге
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә
күрсәтелгән оешмаларның, шулай ук аларның вазифаи затлары,
муниципаль хезмәткәрләре, хезмәткәрләре карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү
тәртибе
5.1. Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт
күрсәтүче орган җитәкчесенең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк
хезмәткәренең, оешмаларның, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка
кадәр тәртиптә шикаять бирү хокукына ия.
Мөрәҗәгать итүче, шул исәптән түбәндәге очракларда шикаять белән
мөрәҗәгать итә ала:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән
таләпне, муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны теркәү срокларын бозу;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу; Бу очракта мөрәҗәгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш)
шикаять белдерү күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль
хезмәтләр күрсәтү йөкләнгән очракта мөмкин;
3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган
яисә гамәлгә ашырылмаган документларны яисә мәгълүматны таләп итү яисә
гамәлгә ашыру;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мөрәҗәгать итүчедән кабул итүдән баш
тарту;
5) муниципаль хезмәт күрсәтүне кире кагу сәбәпләре федераль законнар һәм
алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый
актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый
актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган булса, муниципаль хезмәт
күрсәтүне кире кагу; Бу очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле
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үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү күпфункцияле
үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлеше белән
билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү йөкләнгән очракта
мөмкин;
6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә гариза бирүчедән Россия Федерациясенең
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасының норматив хокукый
актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган түләү таләп итү;
7) муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган
вазыйфаи заты, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган күпфункцияле үзәк хезмәткәре,
оешмалар яисә аларның хезмәткәрләренең муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән басма хаталарын һәм хаталарын
төзәтүдән баш тартуы йә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу. Бу
очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк
хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка
кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә
тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү йөкләнгән очракта мөмкин;
8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын
яки тәртибен бозу;
9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. Әлеге
очракта мөрәҗәгать итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш)
шикаять бирүе карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять
белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы
күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
10) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәткәндә, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә
муниципаль хезмәт күрсәтүдә, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1
өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һәм
(яисә) дөреслеге күрсәтелмәгән документларның яисә белешмәләрнең таләбе.
Әлеге очракта мөрәҗәгать итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк
хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан
тыш) шикаять бирүе карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять
белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы
күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазь чыганакта, электрон рәвештә муниципаль
хезмәтне күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы (алга таба күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы) дәүләт хакимиятенең тиешле органына,
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шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә
каралган оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган
җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр
югары органга (аның булганда) бирелә яисә ул булмаганда, турыдан-туры
муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан карала. Күпфункцияле
үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә тапшырыла. Күпфункцияле
үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә Татарстан Республикасы норматив
хокукый акты белән вәкаләтле вазыйфаи затка тапшырыла. Оешмалар
хезмәткәрләренең 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1
өлешендә каралган карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
шикаятьләр әлеге оешмалар җитәкчеләренә тапшырыла.
Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша,
күпфункцияле үзәк аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, Бердәм порталдан яисә
Республика порталыннан, судка кадәр шикаять бирүнең мәгълүмати
системасыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең
шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. Күп функцияле үзәкнең, күп
функцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтыннан, Бердәм порталдан яисә
республика порталыннан, судка кадәр шикаять бирүнең мәгълүмат системасыннан
файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул
итүендә кабул ителергә мөмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүматтелекоммуникация челтәрен, әлеге оешмаларның рәсми сайтларын, Бердәм
порталны яисә республика порталын кулланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук
мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүендә кабул ителергә мөмкин.
5.3. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш:
1) муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи заты йә муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк, аның
җитәкчесе һәм (яисә) хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешендә каралган оешмалар, аларның җитәкчеләре һәм (яисә)
хезмәткәрләре, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять
белдерелә торган орган исеме;
2) мөрәҗәгать итүченең – физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме
(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать
итүченең – юридик затның исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук
мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиешле элемтә өчен телефон номеры
(номерлары), электрон почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта
адресы;
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3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органдагы вазифаи затның, яисә дәүләт хезмәткәренең яки муниципаль
хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, аның хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы
федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмаларның,
аларның хезмәткәрләренең шикаять белдерелә торган карарлары һәм гамәлләре
(гамәл кылмавы) турында мәгълүмат;
4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль
хезмәт күрсәтүче органның вазифаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең,
күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның, аларның
хезмәткәрләренең карары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) белән килешми торган
дәлилләр. Мөрәҗәгать итүче дәлилләрне раслаучы документлар (булган очракта)
яки аларның күчермәләрен тапшырырга мөмкин.
5.4. Кергән шикаять кергән көннән соң килүче эш көненнән дә соңга
калмыйча теркәлергә тиеш.
5.5. Муниципаль хезмәт күрсәтә торган органга, күпфункцияле үзәккә,
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга, 210-ФЗ номерлы федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмаларга яки югары органга (ул булган
очракта) кергән шикаять – аны теркәгән көннән соң унбиш эш көне эчендә, ә
муниципаль хезмәт күрсәтә торган органның, күпфункцияле үзәкнең, 210-ФЗ
номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән
оешмаларның гариза бирүчедән документларны кабул итүдән яки җибәрелгән
хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуына шикаять бирелгән очракта
яисә мондый төр төзәтүләр кертүнең билгеләнгән вакытын бозуга карата шикаять
белдерелсә, аны теркәгән көннән соң биш эш көне эчендә карап тикшерелергә
тиеш.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның
берсе кабул ителә:
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, җибәрелгән
басмаларны һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда
хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә түләтү Россия Федерациясе норматив
хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә
канәгатьләндерелә;
2) шикаятьне канәгатьләндерү кире кагыла.
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килә торган
көннән дә соңга калмыйча, гариза бирүчегә язма формада һәм гариза бирүче теләге
буенча электрон формада шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре турында
дәлилләнгән җавап юллана.
5.7. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип табылган очракта, гариза
бирүчегә юллана торган җавапта, муниципаль хезмәт күрсәтү барышында
ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатыннан, муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яисә 210-ФЗ номерлы федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешма тарафыннан
башкарылучы гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән
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уңайсызлыклар өчен гафу сорала һәм гариза бирүчегә, муниципаль хезмәттән
файдалану максатында, алга таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында
мәгълүмат җиткерелә.
5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган очракта, гариза
бирүчегә юллана торган җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында
нигезле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга карата шикаять бирү тәртибе
турында мәгълүмат китерелә.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нәтиҗәләре буенча
административ хокук бозу яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта,
шикаятьләрне карап тикшерү буенча вәкаләтле вазифаи зат, хезмәткәр, булган
материалларны, кичекмәстән, прокуратура органнарына җибәрә.
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1 нче кушымта
Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы рәвеше

Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы
№
-

-

-

-

-

Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы нигезендә әзерләнде
(Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 57.3 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган очракта, гариза бирүченең Ф.и.о.
физик зат күрсәтмәсе белән, йә гариза реквизитлары һәм җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирү турында гариза
бирүче – юридик затның исеме)

Җир кишәрлегенең адресы
(Россия Федерациясе субъекты)
(муниципаль район яки шәһәр округы)
(җирлек)

Җир кишәрлеге (төзелә торган җир кишәрлеге)чикләрен тасвирлау:
Характерлы
ноктаның
билгеләмәсе
(номеры)

Координаталар системасында характерлы нокталарның координаталары исемлеге,
Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрын алып бару өчен файдаланыла торган
X.

Y

Җир кишәрлегенең кадастр номеры (барында) яки Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 57.3
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган очракта, территорияне межалау проекты һәм (яки) җир кишәрлеген
яисә җир кишәрлекләрен кадастр планында урнаштыру схемасы нигезендә барлыкка килә торган җир
кишәрлегенең шартлы номеры
Җир кишәрлегенең мәйданы
Капиталь төзелеш объектларының җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан җир кишәрлекләре турында
мәгълүмат
Территорияне планлаштыруның расланган проекты нигезендә капиталь
планлаштырылган урнаштыру зонасы чикләре турында мәгълүмат (барында)
Характерлы
ноктаның
билгеләмәсе
(номеры)

төзелеш

объектын

Координаталар системасында характерлы нокталарның координаталары исемлеге,
Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрын алып бару өчен файдаланыла торган
X.

Y
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Территорияне планлаштыру проекты һәм (яки) территорияне межалау проекты реквизитлары, әгәр җир
участогы территорияне планлаштыру проекты һәм (яки) территорияне межалау проекты расланган
территория чикләрендә урнашкан булса
(җир кишәрлеге территорияне планлаштыру проекты һәм (яки) территорияне межалау проекты расланган территория
чикләрендә урнашкан очракта күрсәтелә)

Шәһәр төзелеше планы әзерләнде
Мөһер урыны

(булган очракта)

(ф.и.о., вәкаләтле зат вазыйфасы, орган исеме)

/

/

(имза)

бирелү датасы:_______________________

(имзаның аңлатмасы)
(ДД.М.Г.)

1. Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планының сызымы(һәм)

Җир
1

кишәрлегенең
шәһәр
үтәлгән

төзелеше

планының

сызымы(һәм)

топографик

нигездә

эшләнгән
.

(топографик нигез әзерләгән оешманың датасы, атамасы)

Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планының сызымы(һәм) эшләнгән(ы)
(оешма атамасы, датасы)

2. Шәһәр төзелеше регламенты гамәлгә кертелмәгән яки аның өчен шәһәр төзелеше регламенты
билгеләнмәгән җир кишәрлегендә капиталь төзелеш объектының билгеләнешенә, параметрларына һәм
урнаштыруга
карата
таләпләр
турында
мәгълүмат
2.1. Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә органы актының, шәһәр
төзелеше регламентын үз эченә алган шәһәр төзелеше регламентын яисә федераль дәүләт хакимияте органы,
Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә органы, федераль законнар
нигезендә билгеләнгән башка оешма реквизитлары, шәһәр төзелеше регламенты кагылмый торган яисә
аның өчен шәһәр төзелеше регламенты билгеләнми торган җир кишәрлегеннән файдалану тәртибен билгели
торган
башка
оешма
реквизитлары
2.2. Җир кишәрлегеннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре турында мәгълүмат
Җир кишәрлегеннән рөхсәт ителгән файдалану төре:
җир кишәрлегеннән файдалануның рөхсәт ителгән төре
җир кишәрлегеннән рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре:
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2.3. Җир кишәрлегенең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм җир кишәрлеге урнашкан
территориаль зона өчен шәһәр төзелеше Регламентында билгеләнгән капиталь төзелеш объектын үзгәртеп
коруның, рөхсәт ителгән төзелеш объектының чик параметрлары:
Җир кишәрлекләренең чик
Биналар,
Биналарның, Җир кишәрлеге Федераль яисә
Башка
(минималь һәм (яки)
корылмалар төзү - корылмаларны
чикләрендә
региональ
күрсәткечл
максималь) күләме, шул тыелган биналар, ң һәм
төзелешнең
әһәмияттәге әр
исәптән аларның мәйданы
корылмалар корылмаларны
максималь тарихи җирлек урнаштыру
ң иң чик
проценты төзелеш территориясе урыннарын биеклеге һәм алып барылырга чикләрендә билгеләү (яки) иң чик
мөмкин булган
урнашкан максатларында биеклеге
җир кишәрлегенең капиталь төзелеш
җир кишәрлеге суммар мәйданы, объектларының
чикләреннән җир кишәрлегенең
архитектур
минималь
бөтен мәйданына
карарларына
тайпылышлар
карата мөнәсәбәте
таләпләр
буларак билгеләнә.
1
2
3
4
5
6
7
8
Озынлык
,
м

Иң,
м

Мәйданы
, м2 яки
га

2.4. Шәһәр төзелеше регламенты гамәлгә кертелмәгән яисә аның өчен шәһәр төзелеше регламенты
билгеләнмәгән җир кишәрлегендә капиталь төзелеш объектының билгеләнешенә, параметрларына һәм
урнаштыруга карата таләпләр (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 57.3 статьясындагы 3
өлешенең 7.1 пунктында каралган очраклардан тыш):
Җир кишәрлеген
шәһәр төзелеше регламентының
гамәлдә булуы
кагылмый яисә
аның өчен шәһәр
төзелеше
регламенты
билгеләнми
торган җир
кишәрлеге төренә
кертү сәбәпләре

1

Җир
Җир
Капиталь төзелеш объекты
кишәрлегенн кишәрлеген
параметрларына таләпләр
ән куллануга
файдаланун
таләпләр Биналарның
Җир
Капиталь
ы җайга сала
,
кишәрлеге
төзелеш
торган акт
корылмалар чикләрендә
объекты
реквизитлар
ның һәм
төзелешнең параметрлар
ы
корылмалар максималь
ына башка
ның иң чик
проценты
таләпләр
биеклеге төзелеш алып
һәм (яки) иң барылырга
чик
мөмкин булган
биеклеге
җир кишәрлегенең
суммар мәйданы, җир
кишәрлегенең
бөтен
мәйданына
карата
мөнәсәбәте
буларак
билгеләнә.
2
3
4
5
6

Капиталь төзелеш
объектларын
урнаштыруга таләпләр
Биналар,
Капиталь
корылмалар төзелеш
төзү тыелган объектлар
биналарны,
ын
корылмаларн урнаштыр
ы урнаштыру уга башка
урыннарын таләпләр
билгеләү
максатларын
да җир
кишәрлеге
чикләреннән
минималь
чигенүләр

7

8

1

1

Шәһәр төзелеше
регламенты
билгеләнми торган
җир кишәрлеген җир
кишәрлеге төренә
кертү сәбәпләре

Аеруча
Территориян
Аеруча саклана торган табигать территориясен зоналаштыру (әйе/юк)
саклана
е
Функцион
Җир кишәрлегеннән рөхсәт
Капиталь төзелеш объект параметрларына
Капиталь төзелеш объектларын
торган
планлаштыру аль зонасы
ителгән файдалану төре
таләпләр
урнаштыруга карата таләпләр
табигый
буенча
территория
расланган
Рөхсәт ителгән Рөхсәт ителгән Биналарның, Җир кишәрлеге
Капиталь
Биналар,
Капиталь
турында
документлар
файдалануның файдалануның корылмаларның чикләрендә
төзелеш
корылмалар
төзелеш
Нигезләмәлә реквизитлары
төп төрләре
ярдәмче
һәм
төзелешнең
объекты
төзү тыелган
объектларын
р
төрләре
корылмаларның
максималь
параметрларына
биналар,
урнаштыруга
реквизитлары
иң чик биеклеге
проценты
башка таләпләр корылмалар башка таләпләр
һәм (яки) иң
төзелеш алып
урнаштыру
чик биеклеге барылырга мөмурыннарын
кин булган җир
билгеләү
кишәрлегенең
максатларында
суммар
җир кишәрлеге
мәйданы, җир
чикләреннән
кишәрлегенең
минималь
бөтен
тайпылышлар
мәйданына
карата
мөнәсәбәте
буларак
билгеләнә.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Функцион
Шулай ук.
Шулай ук.
Шулай ук.
Шулай ук.
Шулай ук.
Шулай ук.
Шулай ук.
аль зонасы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2.5. Махсус сакланыла торган табигый территориясе чикләрендә урнашкан җир кишәрлегенә карата шәһәр төзелеше планы бирелгән очракта, махсус сакланыла торган
табигать территорияләре турында нигезләмәдә билгеләнгән капиталь төзелеш объектын төзү, үзгәртеп коруның рөхсәт ителгән чик параметрлары:
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3. Җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан капиталь төзелеш объектлары һәм мәдәни мирас объектлары
турында мәгълүмат
3.1. Капиталь төзелеш объектлары
№

,
(шәһәр төзелеше планы сызымы
буенча)

,
(капиталь төзелеш объектын билгеләү, катылыгы, биеклеге, гомуми мәйданы,
төзелеш мәйданы)

инвентаризация яки кадастр номеры

3.2. Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларының (тарихи һәм мәдәни ядкарьләренең)
бердәм
дәүләт
реестрына
кертелгән
объектлар
№

,
(шәһәр төзелеше планы сызымы
буенча)

,
(мәдәни мирас объектын билгеләп кую, гомуми мәйданы, төзелеш мәйданы)

(ачыкланган мәдәни мирас объектын реестрга кертү турында карар кабул иткән дәүләт хакимияте органы исеме, әлеге карарның
реквизитлары)

реестрдагы теркәү номеры

.

(дата)

4. Җир кишәрлеге территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү эшчәнлеген гамәлгә ашыру каралган
территория чикләрендә урнашкан очракта, территориянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура
объектлары белән тәэмин ителешенең рөхсәт ителгән минималь дәрәҗәсенең исәпләү күрсәткечләре һәм
күрсәтелгән объектларның халык өчен мөмкин булган максималь күләменең исәп-хисап күрсәткечләре
турында мәгълүмат:
Территориянең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре турында мәгълүмат
Коммуналь инфраструктура
Транспорт инфраструктурасы
Социаль инфраструктура объектлары
объектлары
объекты
Объект төренең Үлчәү
ИсәпОбъект төренең Үлчәү
Исәп- Объект төренең Үлчәү
Исәписеме
берәмлег хисап
исеме
берәмлег хисап
исеме
берәмлег хисап
е
күрсәтке
е
күрсәтке
е
күрсәтке
че
че
че
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Территориягә мөмкин булган максималь дәрәҗәдә исәп-хисап күрсәткечләре турында мәгълүмат
Объект төренең Үлчәү
ИсәпОбъект төренең Үлчәү
Исәп- Объект төренең Үлчәү
Исәписеме
берәмлег хисап
исеме
берәмлег хисап
исеме
берәмлег хисап
е
күрсәтке
е
күрсәтке
е
күрсәтке
че
че
че
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5. Җир кишәрлегеннән файдалануны чикләү турында мәгълүмат, шул исәптән җир кишәрлеге
территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналар чикләрендә тулысынча яисә өлешчә
урнашкан булса.
6. Әгәр җир кишәрлеге мондый зоналар чикләрендә тулысынча яисә өлешчә урнашкан булса,
территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналар чикләре турында мәгълүмат:
Мондый зона
билгеләнгән объектны
күрсәтеп, территориядән

Координаталар системасында характерлы нокталарның координаталары исемлеге,
Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрын алып бару өчен файдаланыла торган
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файдалануның махсус
шартлары булган зоналар
исеме
1

Характерлы
ноктаның
билгеләмәсе
(номеры)
2

Х.

Y

3

4

7. гавами сервитутлар чикләре турында мәгълүмат
Характерлы
ноктаның
билгеләмәсе
(номеры)

Координаталар системасында характерлы нокталарның координаталары исемлеге,
Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрын алып бару өчен файдаланыла торган
X.

Y

8. Чикләрендә җир кишәрлеге урнашкан планлаштыру структурасы элементының номеры һәм (яисә) исеме
9. Капиталь төзелеш объектларын җирлекнең, шәһәр округының коммуналь инфраструктурасы
системаларын комплекслы үстерү программаларын исәпкә алып билгеләнгән инженер-техник тәэмин итү
челтәрләренә тоташтыруның (технологик тоташтыруның) техник шартлары турында мәгълүмат
10. Территорияне төзекләндерүгә таләпләр билгели торган Россия Федерациясе субъектының, муниципаль
хокукый актларның норматив хокукый актлары реквизитлары
11. Кызыл сызыклар турында мәгълүмат:
Характерлы
ноктаның
билгеләмәсе
(номеры)

Координаталар системасында характерлы нокталарның координаталары исемлеге,
Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрын алып бару өчен файдаланыла торган
X.

Y

Кушымта (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 57.3 статьясындагы 3 өлешендә күрсәтелгән очракта)
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2 нче кушымта
(Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган бланкы)

Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирү буенча муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турындагы
карар

Мөрәҗәгате белән бәйле рәвештә

(Мөрәҗәгать итүче физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, юридик затның
исеме)

гариза№______________._____.________ Еллар, 0 ________________________________
__________________________________________________________________________________
нигезендә

тапшырылган документларны карау нәтиҗәләре буенча документлар кабул итүдән баш тарту
турында Карар кабул ителде:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИО)
(килешүне гамәлгә ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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3 нче кушымта
(юридик затлар өчен)
____________________________________
(җирле үзидарә органы атамасы)

(оешманың һәм оештыру-хокукый форманың тулы исеме
)

исеменнән

(Җитәкченең яисә башка вәкаләтле затның ФИАи)
)

Шәхесне таныклый торган документ
мөрәҗәгать итүче:
(документ төре)
(сериясе, номеры)

(кем тарафыннан, кайчан бирелгән)

Дәүләт теркәве турында белешмәләр
юридик зат:
ОГРН

ИНН
Урнашу урыны

Элемтәгә керү өчен мәгълүмат
тел.
нромеры 1
тел. номеры
2
эл почта
Физик затлар һәм шәхси эшмәкәр
өчен

ФИО
Шәхесне таныклый торган документ
(документ төре)
(сериясе, номеры)
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(кем тарафыннан, кайчан бирелгән)

ОРГНИП (ШЭ өчен)
Теркәлү адресы

Ышанычнамә буенча вәкил яки законлы вәкил:
ФИО
Шәхесне таныклый торган документ
(документ төре)
(сериясе, номеры)
(кем тарафыннан, кайчан бирелгән)

Вәкаләтләрне
реквизитлары:

раслый

торган

документның

Теркәлү адресы

Элемтәгә керү өчен мәгълүмат
тел.
нромеры 1
тел. номеры
2
эл почта
Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын алуга
гариза
Капиталь төзелеш объектын төзү/реконструкцияләү (кирәклесен ассызыклау) максатыннан җир
участогының
шәһәр
төзелеше
планын
әзерләүне
һәм
бирүегезне
сорыйм

(объектның функциональ билгеләнешен, техник-икътисадый күрсәткечләрне күрсәтергә)

1. Җир кишәрлегенең урнашу урыны:
.
2. Җир кишәрлегенең кадрлар номеры, җир кишәрлегенең мәйданы (га):
.
3. Җир кишәрлеге кулланыла торган хокук төре
4. Җир кишәрлеге файдаланыла торган хокукны раслый торган документның реквизитлары:
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5. Һәр объект буенча җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан капиталь төзелеш объектлары турында
мәгълүмат (булган очракта):
5.1. Биналарның, корылмаларның кадастр яки шартлы номерлары (биналар, корылмалар булган
очракта):

.

Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен минем адреска түбәндәге юл белән бирүегезне (җибәрүегезне)
сорыйм:
Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталының шәхси кабинетына
электрон рәвештә
КФҮкә

Мөрәҗәгать
итүченең имзасы
Дата
/

(имзаның аңлатмасы)

39

4 нче кушымта
(Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган бланкы)

Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирү буенча муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турындагы
карар

Мөрәҗәгате белән бәйле рәвештә

(Мөрәҗәгать итүче физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, юридик затның
исеме)

гариза№______________._____.________ Еллар, 0 ________________________________
__________________________________________________________________________________
нигезендә

тапшырылган документларны карау нәтиҗәләре буенча документлар кабул итүдән баш тарту
турында Карар кабул ителде:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИО)
(килешүне гамәлгә ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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5 нче кушымта
Татарстан Республикасы
_____________муниципаль
районы Башкарма комитеты
Җитәкчесенә
Кемнән:______________________
_____________
Техник хатаны төзәтү турында
гариза
Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында җибәрелгән хата турында хәбәр
итәм______________________________________________________________
(хезмәтнең атамасы)
Язылган:__________________________________________________________
_______________________________________________
Дөрес мәгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибәрелгән техник хатаны төзәтүегезне һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе булып торган документка тиешле үзгәрешләр кертүегезне сорыйм.
Түбәндәге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны төзәтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгән очракта, әлеге карарны:
- электрон документны E-mail адресына:___________________;
- расланган күчермә рәвешендә кәгазь чыганакта почта аша
____________________________________________________________ адресына
юллавыгызны сорыйм.
Әлеге гаризага кертелгән, шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбәндә кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документ күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза биргән
вакытта бу документлар гамәлдә һәм андагы мәгълүматлар дөрес.
______________
(дата)

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

1
Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның " 21 " июль № 294
карарына 3 нче кушымта

Индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты параметрлары
планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән
параметрларның билгеләнгән параметрларга туры килүе һәм җир
кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын
урнаштыру мөмкинлеге турында хәбәрнамә юлламасы буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге административ регламент (алга таба – Регламент) индивидуаль
торак төзелеше яисә бакча йорты параметрлары планлаштырыла торган төзелеш
турында белдерүдә күрсәтелгән параметрларның туры килүе һәм җир
кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты объектын (алга табамуниципаль хезмәт) урнаштыру мөмкинлеге турында хәбәрнамә юлламасы буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: физик һәм юридик затлар (алга табамөрәҗәгать итүче).
1.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турындагы мәгълүмат
түбәндәгечә урнаштырыла:
1) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә
урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә
алган мәгълүмат стендларында.
2)
Чүпрәле
муниципаль
районының
«Интернет»
мәгълүматтелекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында (http://droganoye.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердәм дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердәм портал);
5) «Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр реестры»
дәүләт мәгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча консультацияләр
түбәндәгечә гамәлгә ашырыла:
1) телдән мөрәҗәгать иткәндә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәкләрендә - шәхсән яисә телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Чүпрәле муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба Башкарма комитет):
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телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша;
язмача (шул исәптән электрон документ формасында) мөрәҗәгать иткәндә –
кәгазьдә почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.3. Республика реестрындагы белешмәләр нигезендә Бердәм порталда,
Республика порталындагы муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары
турында мәгълүмат мөрәҗәгать итүчегә бушлай бирелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе турындагы мәгълүматка
мөрәҗәгать итүче тарафыннан нинди дә булса таләпләр үтәлмичә, шул исәптән
аны урнаштыру программа белән тәэмин итү хокукына ия булган программа белән
тәэмин итүче белән лицензия яисә башка килешү төзүне таләп итә торган
программа тәэминатын кулланмыйча гына керә ала.
1.3.4. Мөрәҗәгать итүче шәхсән яисә телефон аша мөрәҗәгать иткәндә,
кергән мөрәҗәгать нигезендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәге, Башкарма комитет урнашкан урын (адресы, эш графигы,
белешмә телефоннары); муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары һәм сроклары;
муниципаль хезмәт күрсәтелә торган гражданнар категорияләре; муниципаль
хезмәт күрсәтү мәсьәләләрен җайга сала торган норматив хокукый актлар;
муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гаризаны карау өчен кирәкле документлар
исемлеге, муниципаль хезмәт күрсәтү һәм теркәү сроклары; муниципаль хезмәт
күрсәтү барышы; муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча рәсми сайтта
урнаштыру урыны; муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат
бирү; затларның гамәлләренә яисә гамәл кылмауларына карата шикаять бирү
тәртибе турында мәгълүмат бирергә мөмкин.
Язма мөрәҗәгать буенча муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы бүлекнең
вазифаи затлары язма рәвештә мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү
тәртибен һәм әлеге Регламентның әлеге пунктында күрсәтелгән мәсьәләләрне
җентекләп аңлаталар һәм мөрәҗәгать итүчегә мөрәҗәгатьне теркәгән көннән алып
өч эш көне эчендә җавап җибәрәләр. Җаваплар мөрәҗәгать иткән теледә бирелә.
Мөрәҗәгать телендә җавап бирү мөмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасы дәүләт телләре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат
муниципаль рәсми сайтында һәм Башкарма комитет биналарындагы мәгълүмат
стендларында мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү өчен урнаштырыла.
Мәгълүмат стендларында һәм муниципаль районның «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштырыла торган
муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы дәүләт телләрендәге
мәгълүмат Регламентның 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
белешмәләрне, Башкарма комитетның урнашкан урыны, белешмә телефоннары,
эш вакыты, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча гаризалар кабул итү графигы
турындагы белешмәләрне үз эченә ала.
1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һәм аларны рәсми
бастырып чыгару чыганакларын күрсәтеп), муниципаль районның «Интернет»
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мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
Гамәлдәге редакциядә административ регламент тексты «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә муниципаль районның рәсми сайтында,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
- мөрәҗәгать итүче – физик яки юридик затлар (дәүләт органнарыннан һәм
аларның территориаль органнарыннан, дәүләт бюджеттан тыш фондлары
органнарыннан һәм аларның территориаль органнарыннан, җирле үзидарә
органнарыннан тыш) идарәгә телдән, язма яки электрон рәвештә муниципаль
хезмәт күрсәтү турында запрос белән мөрәҗәгать иткән вәкаләтле вәкилләр;
төзүче-үзенә караган җир кишәрлегендә капиталь төзелеш объектларын
төзүне, үзгәртеп коруны, капиталь ремонтлауны, шулай ук инженерлык
эзләнүләрен башкаруны, әлеге объектларны төзү, реконструкцияләү, капиталь
ремонтлау өчен проект документларын әзерләүне гамәлгә ашыручы физик яки
юридик зат.
техник заказчы – төзүче тарафыннан вәкаләт бирелгән һәм төзүче исеменнән
инженерлык эзләнүләрен башкару, проект документларын әзерләү, капиталь
төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү, аларга капиталь ремонт ясау,
аларны сүтү турында килешүләр төзи, бирелгән эш төрләрен башкаруга биремнәр
әзерли, инженерлык эзләнүләрен башкаручы һәм (яки) проект документларын
әзерләүне, капиталь төзелеш объектларын төзүне, реконструкцияләүне, капиталь
ремонт ясауны, сүтүне, әлеге эш төрләрен башкару өчен кирәкле материаллар һәм
документлар әзерли, проект документларын раслый, капиталь төзелеш объектын
файдалануга тапшыруга рөхсәт алу өчен кирәкле шәһәр төзелеше эшчәнлеге
турындагы законнарда каралган башка функцияләрне гамәлгә ашыра. Төзүче
техник заказчының функцияләрен мөстәкыйль башкарырга хокуклы;
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле үзәкнең
читтән торып эш урыны-Татарстан Республикасы муниципаль районының авыл
җирлегендә төзелгән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча
күпфункцияле үзәкнең территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис) "
Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген
оештыру кагыйдәләрен раслау турында «22.12.2012 ел, №1376 Россия Федерациясе
Хөкүмәте карары белән расланган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең 34 пункты
нигезендә»;
техник хата - муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан
җибәрелгән һәм документка кертелгән мәгълүматларның (муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәсе), алар нигезендә мәгълүматлар кертелгән документлардагы
мәгълүматларга туры килмәвенә китергән хата (ялгыш язу, басма хата, грамматик
яки арифметик хата яисә шуңа охшаган хата);
Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза дип
планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәрнамә (1 нче кушымта) аңлашыла.
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмәт атамасы
Индивидуаль торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрларын
планлаштырылган төзү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән индивидуаль торак
төзелеше объектының яисә бакча йортының билгеләнгән параметрларына һәм
индивидуаль торак төзелеше объектын яисә җир кишәрлегендә бакча йортын
урнаштыруның мөмкин булуы хакында хәбәрнамәгә юллама бирү.
2.2. Җирле үзидарәнең муниципаль хезмәтне турыдан-туры күрсәтүче башкармабоеру органы исеме
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Башкарма комитеты
2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре булып тора:
1) индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты параметрларын
планлаштырыла торган төзү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән параметрларга туры
килү һәм җир кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча
йортын урнаштыру мөмкинлеге турында хәбәрнамә (№2 кушымта);
2) индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты параметрлары
планлаштырыла торган төзелеш турындагы хәбәрнамәдә күрсәтелгән
параметрларга туры килмәү һәм (яки) җир кишәрлегендә индивидуаль торак
төзелеше яисә бакча йорты объектын урнаштыруга юл куелмау турында хәбәрнамә
(№3 кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе мөрәҗәгать итүчегә «Электрон
имза турында» 2011 елның 06 апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба - 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендә башкарма комитетының (яки
башкарма комитетның) вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле имзасы
куелган электрон документ рәвешендә Республика порталының шәхси кабинетына
җибәрелә.
2.3.3. 2.3.3. Мөрәҗәгать итүченең теләге буенча, муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе КФҮтә Башкарма комитет тарафыннан җибәрелгән, КФҮ мөһере һәм
КФҮ хезмәткәре имзасы белән расланган кәгазьдә бастырылган электрон документ
нөсхәсе рәвешендә алынырга мөмкин.
2.3.4. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон
документ яки электрон документ нөсхәсе рәвешендә муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсенең гамәлдә булу срогы дәвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты, шул исәптән муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнашучы оешмаларга мөрәҗәгать итү кирәклеген исәпкә алып,
муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору вакыты, әгәр Россия Федерациясе
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законнарында каралган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган
документларны бирү (җибәрү) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты:
Объект параметрларының туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамәне
җибәрү - хәбәр бирү көнен дә кертеп, җиде эш көне.
Индивидуаль торак төзелеше объектын яисә федераль яисә региональ
әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе чикләрендә бакча йортын төзү яисә
реконструкцияләү объектының типлаштырылган архитектура карары нигезендә
төзелеш яисә реконструкцияләү параметрларының 14 эш көнен, хәбәр итү көнен дә
кертеп, туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамәне җибәрү.
Планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамәне караусыз кире кайтару бер эш көне.
2.4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктатып тору каралмаган.
2.4.3. Электрон документ рәвешендә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе
булган документны җибәрү, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен рәсмиләштерү
һәм теркәү көнендә гамәлгә ашырыла.
2.3.3. Мөрәҗәгать итүченең теләге буенча, муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе КФҮтә Башкарма комитет тарафыннан җибәрелгән, КФҮ мөһере һәм
КФҮ хезмәткәре имзасы белән расланган кәгазьдә бастырылган электрон документ
нөсхәсе рәвешендә алынырга мөмкин.
2.4.5. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон
документ яки электрон документ нөсхәсе рәвешендә муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсенең гамәлдә булу срогы дәвамында алырга хокуклы.
2.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен закон яисә башка норматив хокукый актлар
нигезендә кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләрнең, шулай ук мөрәҗәгать итүче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле
һәм мәҗбүри булган хезмәтләрнең аларны алу ысуллары, шул исәптән электрон
рәвештә мөрәҗәгать итүче тарафыннан аларны алу ысуллары, аларны тапшыру
тәртибе нигезендә кирәкле һәм мәҗбүри булган документларның тулы исемлеге
2.5.1. Индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты объектын төзү яисә
реконструкцияләү максатларында төзүче түбәндәгеләрне тапшыра:
Планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә үз эченә алган түбәндәге
мәгълүматлар:
1) төзүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта), яшәү
урыны, шәхесне раслаучы документ реквизитлары (физик зат өчен));
2) мөрәҗәгать итүченең исеме һәм урнашу урыны (юридик зат өчен), шулай
ук юридик затларның бердәм дәүләт реестрында юридик затны дәүләт теркәве
турында язуның дәүләт теркәве номеры һәм салым түләүченең идентификация
номеры, мөрәҗәгать итүче чит ил юридик заты булган очраклардан тыш;
3) җир кишәрлегенең кадастр номеры (булган очракта), җир кишәрлегенең
адресы яки тасвирламасы;

6

4) төзүченең җир кишәрлегенә хокукы турында белешмәләр, шулай ук җир
кишәрлегенә башка затларның хокуклары булу турында белешмәләр (андый затлар
булганда);
5) җир кишәрлегеннән һәм капиталь төзелеш объектыннан (индивидуаль
торак төзелеше яисә бакча йорты объектыннан) рөхсәт ителгән файдалану рәвеше
турында белешмәләр;
6) төзү яисә реконструкцияләү максатларында планлаштырылган төзелеш
турында, шул исәптән җир кишәрлеге чикләреннән читләшүләр турында хәбәр
бирелгән индивидуаль торак төзелеше объектының яисә бакча йортының
планлаштырылган параметрлары турында белешмәләр;
7) индивидуаль торак төзелеше объектының яисә бакча йортының күчемсез
мөлкәтнең мөстәкыйль объектларына бүлү өчен билгеләнмәве турында
белешмәләр;
8) төзүче белән элемтә өчен почта адресы һәм (яки) электрон почта адресы.
2.5.2. Планлаштырыла торган төзелеш турында белдерүгә кушымта итеп
бирелә:
1) күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрында аның хокуклары
теркәлмәгән очракта, җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документлар;
2) төзүче вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган документ, планлаштырыла
торган төзелеш турында хәбәрнамә төзүче вәкиле тарафыннан җибәрелгән очракта;
3) төзүче чит ил юридик заты булса, чит ил дәүләт законнары нигезендә
юридик затны дәүләт теркәвенә алу турындагы документларны рус теленә
расланган тәрҗемә;
4) индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын төзү яисә
реконструкцияләү федераль яисә региональ әһәмияттәге тарихи җирлек
территориясе чикләрендә планлаштырылган очракта, индивидуаль торак төзелеше
объектының яисә бакча йортының тышкы кыяфәтен тасвирлау, моңа РФнең 51.1
статьясындагы 5 өлешендә каралган очрак керми. Индивидуаль торак яисә бакча
йортының тышкы кыяфәтен тасвирлау текст формасындагы тасвирламаны һәм
график тасвирламаны үз эченә ала. Индивидуаль торак төзелеше объектының яисә
бакча йортының тышкы кыяфәте текст рәвешендә тасвирлана торган күрсәтмәне,
индивидуаль торак төзелеше объектының яисә бакча йортының тышкы кыяфәтен,
шулай ук индивидуаль торак төзелеше объектының яисә бакча йортының тышкы
кыяфәтен билгели торган төзелеш материалларының төсле чишелешен, шулай ук
индивидуаль торак төзелеше объектының яисә бакча йортының башка
характеристикаларын тасвирлауны үз эченә ала, аларга карата таләпләр шәһәр
төзелеше регламентында капиталь төзелеш объектының архитектура
чишелешләренә таләпләр сыйфатында билгеләнгән. График тасвирлама
индивидуаль торак төзелеше объектының яисә бакча йортының тышкы кыяфәте
сурәте, шәхси торак яисә бакча йортының фасадлары һәм конфигурациясен дә
кертеп.
2.5.3. Индивидуаль торак төзелеше объектын яисә федераль яисә региональ
әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе чикләрендә бакча йортын төзү яисә
реконструкцияләү максатларында төзүче типовой архитектура карары нигезендә
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түбәндәгеләрне тапшыра:
1. Планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә, планлаштырылган
төзелеш турында хәбәрнамәдә типлаштырылган архитектура карары күрсәтелә. Бу
очракта планлаштырыла торган төзелеш турында белдерү хатына шәхси торак
төзелеше объектының яки бакча йортының тышкы күренеше тасвирламасы
кушымта буларак таләп ителми.
2.5.4. Планлаштырыла торган төзелеш турында белдерүгә кушымта итеп
бирелә:
1) күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрында аның хокуклары
теркәлмәгән очракта, җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документлар;
2) төзүче вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган документ, планлаштырыла
торган төзелеш турында хәбәрнамә төзүче вәкиле тарафыннан җибәрелгән очракта;
3) төзүче чит ил юридик заты булса, чит ил дәүләт законнары нигезендә
юридик затны дәүләт теркәвенә алу турындагы документларны рус теленә
расланган тәрҗемә;
2.5.5 Индивидуаль торак төзелеше объектын яисә федераль яисә региональ
әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе чикләрендә бакча йортын төзү яисә
реконструкцияләү максатларында төзүче түбәндәгеләрне тапшыра:
1. Планлаштырылган төзелеш турында хәбәрнамә.
2.5.6. Планлаштырыла торган төзелеш турындагы хәбәрнамәгә кушымта
итеп бирелә:
1) күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрында аның хокуклары
теркәлмәгән очракта, җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документлар;
2) төзүче вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган документ, планлаштырыла
торган төзелеш турында хәбәрнамә төзүче вәкиле тарафыннан җибәрелгән очракта;
3) төзүче чит ил юридик заты булса, чит ил дәүләт законнары нигезендә
юридик затны дәүләт теркәвенә алу турындагы документларны рус теленә
расланган тәрҗемә;
4) индивидуаль торак яисә бакча йортын төзү яки реконструкцияләү
федераль яки региональ әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе чикләрендә
планлаштырылган очракта, индивидуаль торак төзелеше объектының яисә бакча
йортының тышкы кыяфәтен тасвирлау.
2.5.7. Планлаштырыла торган төзелеш яки реконструкция параметрларын
үзгәртү максатларында төзүче түбәндәгеләрне тәкъдим итә::
1. Параметрларны үзгәртү турында хәбәрнамә (4нче кушымта).
2.5.8. Планлаштырыла торган төзелеш турында белдерүгә кушымта итеп
бирелә:
1) күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрында аның хокуклары
теркәлмәгән очракта, җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документлар;
2) төзүче вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган документ, планлаштырыла
торган төзелеш турында хәбәрнамә төзүче вәкиле тарафыннан җибәрелгән очракта;
3) төзүче чит ил юридик заты булса, чит ил дәүләт законнары нигезендә
юридик затны дәүләт теркәвенә алу турындагы документларны рус теленә
расланган тәрҗемә;
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4) индивидуаль торак яисә бакча йортын төзү яки реконструкцияләү
федераль яки региональ әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе чикләрендә
планлаштырылган очракта, индивидуаль торак төзелеше объектының яисә бакча
йортының тышкы кыяфәтен тасвирлау.
2.5.9. Гариза һәм аңа теркәп бирелә торган документлар мөрәҗәгать итүче
тарафыннан түбәндәге ысулларның берсен кулланып тапшырылырга
(җибәрелергә) мөмкин:
1) 1) КФҮ аша кәгазь чыганакларда һәм электрон документлар рәвешендә
Регламентның 2.5.5. пункты таләпләре нигезендә имзаланган (таныкланган)
электрон документлар рәвешендә;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.10. Физик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр гариза һәм кирәкле
документларны республика порталы аша җибәргәндә гаризаны гади электрон имза
белән имзалыйлар.
Гади электрон имза алу өчен мөрәҗәгать итүчегә ЕСИА да теркәлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исәпкә алу язмасын стандарт
дәрәҗәсеннән дә ким булмаган дәрәҗәгә кадәр расларга кирәк.
Россия Федерациясе территориясендә теркәлгән юридик затлар һәм юридик
затлар вәкилләре гариза һәм кирәкле документларны республика порталы аша
җибәргәндә гаризаны көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән
имзалыйлар.
Запросны биргәндә мөрәҗәгать итүче Республика порталы ярдәмендә
документларның электрон рәвешләрен яисә мондый документларны төзүгә һәм
имзалауга вәкаләтле затларның «Электрон имза турында» 2011 елның 06
апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә электрон имза
белән имзаланган документларны электрон рәвештә тапшыра.
2.5.11. Мөрәҗәгать итүчедән таләп итү тыела:
1) муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле рәвештә барлыкка килә торган
мөнәсәбәтләрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисә
аларны гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне башкару документларын һәм
мәгълүматны бирү;
2) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 өлешендә
күрсәтелгән исемлекләргә кертелгән мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсендә
күрсәтелә торган хезмәтләрне, шул исәптән муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле
һәм башка дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына, оешмаларга
мөрәҗәгать итү белән бәйле килештерүләрне гамәлгә ашыру;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тартканда яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, яисә түбәндәге
очраклардан тыш, документларның булмавы һәм (яки) дөреслеге күрсәтелмәгән
документлар һәм мәгълүмат бирү:
а) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризаны башта тапшырганнан соң
муниципаль хезмәт күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актлар таләпләрен
үзгәртү;
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б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризада һәм муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканнан соң яки
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканнан соң, яисә элек тәкъдим ителгән
документлар комплектына кертелмәгән документларда хаталарның булуы;
в) документларның гамәлдә булу срогы тәмамлану яки муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканнан соң, йә
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканнан соң мәгълүматны үзгәртү;
г) Башкарма комитетның, КФҮ хезмәткәренең вазыйфаи затының, МФЦ
хезмәткәренең хаталы яки хокукка каршы гамәлләре (гамәл кылмау) фактын
(билгеләрен) ачыклау, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны
кабул итүдән баш тарткан очракта йә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул
итүдән баш тарткан очракта Башкарма комитет җитәкчесе имзасы белән язмача
рәвештә мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә, шулай ук бирелгән уңайсызлыклар өчен
гафу үтенәләр.;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты нигезендә таныкланган документларны һәм
мәгълүматны кәгазь чыганакта бирү, мондый документларга тамга салу яисә
аларны алу дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтүнең кирәкле шарты булып
торса, һәм федераль законнарда билгеләнгән башка очраклардан тыш.
2.6. Дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары яки җирле
үзидарә органнары карамагында булган, шулай ук мөрәҗәгать итүче аларны, шул
исәптән электрон формада алу ысулларын, аларны бирү тәртибен, дәүләт органы,
җирле үзидарә органы яисә әлеге документлар белән эш итүче оешма
карамагында булган муниципаль хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый актлар
нигезендә кирәкле документларның тулы исемлеге
2.6.1. Планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәрнамә ЯКИ объектны
төзү яки реконструкцияләү параметрларын үзгәртү турында хәбәрнамә килгәндә
ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында алына:
күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез милек
объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык мәгълүмат
булган) - Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте (Росреестр).
Федераль яки региональ әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе
чикләрендә планлаштырылган объект төзелеше турында хәбәрнамә кергән очракта:
- шәхси торак төзелеше объектының яки бакча йортының күрсәтелгән тышкы
күренеше тасвирламасының тарихи җирлекне саклау предметына һәм федераль
әһәмияттәге яисә төбәк әһәмиятендәге тарихи җирлек территориясе чикләрендә
урнашкан территориаль зонага карата капиталь төзелеш объектларының шәһәр
төзелеше регламенты белән билгеләнә торган архитектура чишелеше таләпләренә
туры килүе яки туры килмәве турында белдерү хаты.
2.6.2. Мөрәҗәгать итүче гариза биргәндә, мондый документларны төзүгә һәм
имзалауга вәкаләтле затларның көчәйтелгән квалификацияле имзасы белән
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таныкланган электрон документлар рәвешендә Регламентның 2.6.1 пунктында
күрсәтелгән документларны (белешмәләрне) бирергә хокуклы .
2.6.3. Күрсәтелгән дәүләт хакимияте органнары, башкарма комитетның
структур бүлекчәләре тарафыннан документлар һәм белешмәләрне тапшырмау
(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез була
алмый.
2.6.4. Күрсәтелгән органнарның вазыйфаи заты һәм (яисә) карамагында
булган документларны яисә белешмәләрне тапшырмаган (үз вакытында
тапшырмаган (тапшырмаган) хезмәткәре Россия Федерациясе законнары нигезендә
административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
2.6.5. Мөрәҗәгать итүчедән дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм
дәүләт органнары яки җирле үзидарә органнары карамагында булган муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен гариза бирүче тарафыннан түләү кертүне раслаучы
документлар таләп итү тыела.
Мөрәҗәгать итүче тарафыннан дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары
һәм дәүләт органнары яки җирле үзидарә органнары карамагында булган
белешмәләр булган документларны тапшырмау мөрәҗәгать итүченең муниципаль
хезмәт күрсәтүдән баш тартуы өчен нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге
2.7.1. Документлар кабул итүдән баш тарту өчен нигез булып тора:
1)
РФ ГрК 51.1 маддәсенең 1 өлешендә каралган белешмәләр төзү
турында хәбәрнамәдә булмау;
2)
2) тапшырылган документларның Регламентның 2.5 пунктында
күрсәтелгән документлар исемлегенә һәм таләпләргә туры килмәве;
3)
2) РФ ШТК 51.1 статьясындагы 3 өлешенең 2-4 пунктларында каралган
документларның булмавы;
4) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда аларның эчтәлеген
төгәл аңларга мөмкинлек бирми торган килешенмәгән төзәтүләр, җитди бозулар
булу;
5) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
6) үз көчен югалткан документларны тапшыру;
7) дөрес булмаган һәм (яки) каршылыклы белешмәләр, килешенмәгән
төзәтмәләр, җитди зыяннар булган документлар, үз көчен югалткан
документларның эчтәлеген бертөсле аңлатырга мөмкинлек бирми торган
документлар тапшыру;
8) гариза (запрос) мөрәҗәгать итүче исеменнән вәкаләтле зат тарафыннан;
9) регламент нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүне алучы булмаган затка
муниципаль хезмәт күрсәтүне сорап мөрәҗәгать итү;
10) гаризаның электрон формасында мәҗбүри кырларны дөрес тутырмау;
11) гаризаның электрон формасында һәм тапшырылган документларда
каршылыклы мәгълүматлар булу;
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12) гариза (запрос) һәм башка документлар электрон имза кулланып,
гамәлдәге законнарны бозып, электрон култамга белән кул куелды;
13) электрон документлар аларны бирү форматына таләпләргә туры килми
һәм (яки) укылмый.
2.7.2. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләр исемлеге төгәл булып тора.
2.7.3. Гариза һәм муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны
кабул итүдән баш тарту турындагы карар мөрәҗәгать итүчене кабул итү вакытында
да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан ведомствоара
мәгълүмати бәйләнешләрдән файдаланып, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документларны (белешмәләрне) алганнан соң да, гаризаны теркәгәннән
соң 7 эш көненнән дә артмаган вакыт эчендә кабул ителергә мөмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп, Регламентка 5 нче
кушымтада билгеләнгән форма нигезендә рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә
башкарма комитетның вәкаләтле вазифаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзалана һәм мөрәҗәгать
итүчегә муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар кабул ителгән көнне Республика порталындагы шәхси
кабинетына һәм (яисә) КФҮкә җибәрелә.
2.7.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм документлар
Бердәм Порталда бастырылган муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе
турындагы мәгълүмат нигезендә бирелгән очракта, гаризаны һәм башка
документларны кабул итүдән баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору яки муниципаль хезмәт
күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге
2.8.1. Хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр каралмаган.
2.8.2. Хезмәтне күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр каралмаган
2.9. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен алына торган дәүләт пошлинасы яки
башка төрле түләү алу тәртибе, күләме һәм нигезләре
Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә
2.10. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәк һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
исемлеге, шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган оешмалар
тарафыннан бирелә торган документ (документлар) турында мәгълүматлар
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләрне
күрсәтү өчен түләүне алу тәртибе, күләме һәм алу нигезләре, мондый түләүнең
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күләмен исәпләү методикасы турында мәгълүматны да кертеп.
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтү, муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган
оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә һәм
мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмәттән файдалануга гариза биргәндә көтү вакыты 15
минуттан артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәттән һәм муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнаша торган оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәттән
файдалану турындагы гаризасын, шул исәптән электрон формада, теркәү вакыты
һәм тәртибе
2.13.1.Гариза биргән көнне КФҮкә шәхси мөрәҗәгать иткәндә гариза
бирүчегә теркәлү номеры һәм электрон гариза бирү датасы белән КФҮ АИС ыннан
өземтә бирелә.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибәргәндә гариза бирүче гариза
биргән көнне Республика порталының шәхси кабинетында һәм электрон почта аша
гариза җибәрелгән, анда теркәү номеры һәм гариза бирү датасы күрсәтелә.
2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә торган бүлмәләргә, көтү залына, муниципаль
хезмәт күрсәтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнәкләре
һәм һәр муниципаль хезмәтне күрсәтү өчен кирәкле документлар исемлеге булган
мәгълүмат стендларына, мондый хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль,
текстлы һәм мультимедияле мәгълүматны урнаштыруга һәм рәсмиләштерүгә, шул
исәптән инвалидларны социаль яклау турында федераль законнар һәм Татарстан
Республикасы законнары нигезендә күрсәтелгән объектларга инвалидлар өчен
керү мөмкинлеген тәэмин итүгә карата таләпләр
2.14.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы система һәм янгын
сүндерү системасы белән җиһазландырылган биналарда һәм бүлмәләрдә
башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү урыннары документлар тутыру өчен
кирәкле җиһазлар, мәгълүмат стендлары белән җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына тоткарлыксыз керү
мөмкинлеге тәэмин ителә (бинага уңайлы керү-чыгу һәм аның эчендә хәрәкәт итү).
Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, текстлы һәм
мультимедиа мәгълүматы мөрәҗәгать итүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул
исәптән инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла.
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2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү урынына каршылыксыз керү
максатларында түбәндәгеләр тәэмин ителә:
1) күрү сәләте һәм мөстәкыйль хәрәкәт итү функциясе бозылуга ия булган
инвалидларны озата бару һәм аларга ярдәм күрсәтү;
2) транспорт чарасына утырту һәм аннан төшерү мөмкинлеге, шул исәптән
кресло-коляска кулланып;
3) инвалидларның хезмәт күрсәтүләргә тоткарлыксыз керүен тәэмин итү өчен
кирәкле җиһазларны һәм мәгълүмат йөртүчеләрне аларның тормыш эшчәнлеген
чикләүне исәпкә алып тиешенчә урнаштыру;
4) инвалидлар өчен кирәкле тавыш һәм күрү мәгълүматын, шулай ук
язуларны, билгеләрне һәм Брайль рельеф-нокталы шрифты белән башкарылган
башка текст һәм график мәгълүматны кабатлау;
5) сурдотәрҗемәче һәм тифлосурдотәрҗемәчегә катнашуга рөхсәт;
6) проводник-этне (озата баручы эт) махсус укытуны раслый торган, аны
махсус укытуны раслый торган һәм Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау
министрлыгының «Проводник этне махсус укытуны раслаучы документ формасын
һәм аны бирү тәртибен раслау турында» 2015 елның 22 июнендәге 386н номерлы
боерыгы белән билгеләнгән тәртиптә һәм форма буенча бирелә торган документ
булганда кертү.
2.14.3. Инвалидлар өчен муниципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә ашырыла торган
объектларга һәм әлеге пунктның 1 – 4 пунктларында күрсәтелгән муниципаль
хезмәт күрсәтүдә кулланыла торган акчаларга үтемлелекне тәэмин итү өлешендә
2016 елның 1 июленнән соң файдалануга тапшырылган яисә модернизация узган
объектларга һәм чараларга карата таләпләр кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәркем файдалана алырлык булуы һәм
сыйфаты күрсәткечләре, шул исәптән гариза бирүченең вазифаи затлар белән
аралашу саны һәм аларның дәвамлылыгы, муниципаль хезмәт күрсәтүнең
барышы турында мәгълүмат алу мөмкинлеге, шул исәптән мәгълүматкоммуникация технологияләрен кулланып, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә (шул исәптән тулы күләмдә) муниципаль
хезмәт күрсәтү мөмкинлеге булу яисә булмау, гариза бирүченең сайлавы буенча
(экстерриториаль принцип) җирле үзидарә башкарма комитеты органының теләсә
кайсы территориаль бүлекчәсендә, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү
үзәкләрендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү турында 210 –ФЗ номерлы
Федераль законның 15.1 статьясында каралган мөрәҗәгатьләр (комплекслы
мөрәҗәгать)
2.15.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы
күрсәткечләре булып тора:
җәмәгать транспортыннан файдалану мөмкинлеге булган зонада
документлар кабул итү һәм бирү алып барыла торган бинаның урнашу урыны;
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белгечләрнең, шулай ук гариза бирүчеләрдән документлар кабул итә торган
бүлмәләрнең җитәрлек санда булуы;
мәгълүмат стендларында, муниципаль районның рәсми сайтында, Бердәм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе
һәм сроклары турында тулы мәгълүмат булу;
инвалидларга башкалар белән тигез дәрәҗәдә хезмәтләрдән файдаланырга
комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдәм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү сыйфаты күрсәткечләре булып тора:
1) документларны кабул итү һәм карап тикшерү срокларын үтәү;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алу срокларын үтәү;
3) Башкарма комитет хезмәткәрләренең Регламентны үтәмәүләренә карата
нигезле шикаятьләр булмау;
4) мөрәҗәгать итүченең вазифаи затлар белән
аралашу саны
(консультацияләрне исәпкә алмыйча):
4.1) муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә, барлык кирәкле документлар белән
гариза биргәндә мөрәҗәгать итүче КФҮ хезмәткәрләре белән бер тапкыр аралаша;
4.2) КФҮтә муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсен электрон
документның басма нөхсәсе рәвешендә алу кирәк булган очракта -бер тапкыр.
Дәүләт хезмәтен күрсәткәндә гариза бирүченең Министрлык белгече белән
бер мәртәбә аралашуы озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мөрәҗәгать итүче күчмә радиотелефон элемтәсе җайланмалары ярдәмендә
муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын Бердәм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдәмендә бәяләргә хокуклы.
2.15.3. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү барышы турындагы
мәгълүматны Бердәм порталдагы шәхси кабинетында яисә КФҮтә алырга мөмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү, яшәү урынына яки фактта яшәү (тору)
урынына бәйсез рәвештә, теләсә кайсы КФҮтә гамәлгә ашырыла.
Муниципаль хезмәт комплекслы запрос составында күрсәтелә
2.16. Башка таләпләр, шул исәптән экстрориаль принцип буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең үзенчәлекләрен исәпкә алучы (әгәр муниципаль хезмәт
экстриториаль принцип буенча бирелгән булса) һәм электрон формада
муниципаль хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре
2.16.1. Муниципаль хезмәт электрон формада күрсәтелгәндә, гариза бирүче
түбәндәгеләргә хокуклы:
а) Бердәм порталда һәм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында мәгълүмат алырга;
б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза һәм муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле башка документларны, шул исәптән электрон рәвешләре 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты
нигезендә, Республика порталыннан файдаланып, электрон рәвештә таныкланган
документларны һәм мәгълүматны бирергә;
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в) муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формада бирелгән
гаризаларны үтәү барышы турында мәгълүматлар алырга;
г) Республика порталы аша муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын
бәяләргә;
д) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон документ формасында
алырга;
е) муниципаль районның рәсми сайты, Төбәк порталы, дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган органнар, аларның вазифаи затлары, дәүләт
һәм муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләр
күрсәткәндә кылынган карарларга һәм гамәлләргә (гамәл кылмауга) карата судка
кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү процессын тәэмин итә торган федераль дәүләт
мәгълүмат системасы ярдәмендә Бүлекнең, шулай ук аның вазифаи затларының,
муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
карата шикаять белдерергә
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердәм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белән, теләсә нинди башка формада
гариза бирү зарурлыгыннан башка гамәлгә ашырыла
2.16.3. КФҮтә кабул итүгә мөрәҗәгать итүчеләрне теркәү (алга таба - язылу)
Республика порталы, КФҮ контакт-үзәге телефоны аша башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчегә кабул итү өчен теләсә нинди ирекле датага һәм вакытка
күпфункцияле үзәктә билгеләнгән график буенча язылу мөмкинлеге бирелә.
Билгеле бер датага язылу шушы датага кадәр тәүлек эчендә тәмамлана.
Республика порталы ярдәмендә алдан язылуны гамәлгә ашыру өчен
мөрәҗәгать итүчегә соратып алына торган мәгълүматларны күрсәтергә кирәк, шул
исәптән:
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта),
телефон номеры
электрон почта адресы (теләге буенча);
кабул итү көне һәм вакыты.
Мөрәҗәгать итүчене алдан язып куйганда хәбәр иткән белешмәләр
мөрәҗәгать итүче шәхсән кабул иткәндә тапшырылган документларга туры
килмәгән очракта, алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны гамәлгә ашырганда гариза бирүчегә талон-раслау
мөмкинлеге бирелә. Мөрәҗәгать итүче электрон почта адресын хәбәр иткән
очракта, күрсәтелгән адреска шулай ук кабул итү датасы, вакыты һәм урыны
күрсәтелгән алдан язылуны раслау турында мәгълүмат җибәрелә.
Алдан язылуны гамәлгә ашырганда гариза бирүчегә мәҗбүри рәвештә, кабул
итү вакытыннан 15 минут узгач, алдан язылу гамәлдән чыгарылуы турында хәбәр
ителә.
Мөрәҗәгать итүче теләсә кайсы вакытта алдан язылудан баш тартырга
хокуклы.
Мөрәҗәгать итүчедән, Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары
нигезендә идентификация һәм аутентификация узудан тыш, кабул итү максатын
күрсәтүдән, шулай ук кабул итү өчен броньларга кирәк булган вакытлыча интервал
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дәвамлылыгын исәпләү өчен кирәк булган мәгълүматлардан башка гамәлләр
кылуны таләп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән
административ процедураларны электрон формада башкару үзенчәлекләре,
шулай ук административ процедураларны күпфункцияле үзәкләрдә башкару
үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау.
3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:
1) мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр бирү;
2) мөрәҗәгать итүче тарафыннан бирелгән документлар комплектын кабул
итү һәм карау;
3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара
мөрәҗәгатьләр җибәрү;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү;
5) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен тапшыру.
3.2. Мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр күрсәтү
3.2.1. Административ процедураны үтәүне башлауның нигезе - мөрәҗәгать
итүченең муниципаль хезмәт күрсәтүгә бәйле мәсьәләләр буенча мөрәҗәгате.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
булып тора:
- күпфункцияле үзәккә мөрәҗәгать иткәндә - КФҮ хезмәткәре;
- мөрәҗәгать итүченең башкарма комитетка мөрәҗәгатендә - башкарма
комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга таба консультацияләү өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Мөрәҗәгать итүче шәхсән КФҮкә, телефон һәм электрон почта аша
мөрәҗәгать итәргә, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары
турында Республика порталында консультация алырга хокуклы.
КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчегә, шул исәптән, составы, бирелә торган
документлар формасы һәм муниципаль хезмәт күрсәтү өчен башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр бирә.
Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында
мәгълүматны күпфункцияле үзәк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле
рәвештә алырга мөмкин.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һәм муниципаль хезмәттән файдалануга кагылышлы башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр.
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3.2.3. Мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетка телефон һәм электрон почта
аша мөрәҗәгать итәргә, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм
сроклары турында Башкарма комитет сайтында консультация алырга хокуклы.
Регламентның 1.3.4 пункты таләпләре нигезендә мөрәҗәгать итүчегә
консультация бирү өчен җаваплы вазыйфаи зат хәбәр итә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һәм муниципаль хезмәттән файдалануга кагылышлы башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр.
3.3. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын
кабул итү һәм карау
3.3.1. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү өчен документлар кабул итү яки
КФҮнең ерактан торып эш урыны.
3.3.1.1. Мөрәҗәгать итүче (мөрәҗәгать итүче вәкиле) КФҮгә муниципаль
хезмәт күрсәтү турындагы гарызнамә белән мөрәҗәгать итә һәм регламентның 2.5
пункты нигезендә документлар тапшыра.
3.3.1.2. Гаризаларны кабул итүче күпфункцияле үзәк белгече:
мөрәҗәгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вәкаләтләрен тикшерә;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән таләпләргә туры
килү-килмәвен тикшерә;
КФҮ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны басма чыганакта
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлый;
КФҮ АИСтан гаризаны кәгазьдә чыгарып ала;
мөрәҗәгать итүчегә тикшерү һәм имзалау өчен тапшыра;
имзаланганнан соң КФҮнең АИСда имзаланган гаризасын сканерлый;
электрон формада тапшырылган документларны яки документларның
электрон үрнәкләрен КФҮ АИСка урнаштыра, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һәм кәгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
мөрәҗәгать итүчегә документларны кабул итү турында язу бирә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Процедуралар нәтиҗәсе: җибәрергә әзер гариза һәм документлар пакеты.
3.3.1.3. КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчедән Башкарма комитетка электрон
формада кабул ителгән документлар пакетын (электрон эшләр пакетлары
составында) мөрәҗәгать итүчедән КФҮ структур бүлекчәсенә мөрәҗәгать иткән
көннән бер эш көне эчендә җибәрә.
Процедураның нәтиҗәсе: электрон хезмәттәшлек системасы ярдәмендә
башкарма комитетта җибәрелгән гариза һәм документлар пакеты (электрон эш).
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3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмәт күрсәтү өчен электрон
рәвештә документлар кабул итү.
3.3.2.1. Мөрәҗәгатҗь итүче Республика порталы аша электрон формада
гариза бирү өчен түбәндәге гамәлләрне башкара:
Республика порталында авторизация үтә;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган белешмәләрне
үз эченә алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетә (кирәк булганда);
электрон формада муниципаль хезмәт күрсәтү шартлары һәм тәртибе белән
танышу һәм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хәбәр ителгән белешмәләрнең дөреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибәрә (тиешле электрон гариза формасындагы
төймәгә баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы федераль закон таләпләре һәм 210-ФЗ
номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә (гади электрон имза һәм (яки)
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән) имзалана;
электрон гариза җибәрү турында хәбәрнамә ала.
3.3.2.2. Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитетка җибәрелгән
электрон эш, электрон багланышлар системасы аша.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм башка
документлар керү административ процедураны башкару өчен нигез булып тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - документлар кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документларны карап тикшерүгә алганнан соң, документларны кабул итү
өчен җаваплы вазыйфаи зат:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендә номер һәм "Документларны
тикшерү" статусы бирә, бу Республика порталының шәхси кабинетында чагыла;
электрон эшләрне, шул исәптән мөрәҗәгать итүче тарафыннан электрон
формада бирелгән документларны һәм документларның электрон үрнәкләрен
өйрәнә;
электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерә;
Бердәм порталга мөрәҗәгать итү юлы белән электрон имзаның чынбарлык
шартлары үтәлешен тикшерә (мөрәҗәгать итүче тарафыннан көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән имзаланган документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
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Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезләр булганда, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар проектын әзерли .
Әгәр көчәйтелгән квалификацияле электрон имзаны тикшерү нәтиҗәсендә
аның чынбарлык шартларының үтәлмәве ачыкланса, баш тарту турында карар
проекты 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченә
алырга тиеш, алар аны кабул итү өчен нигез булып тора.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп (муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр
мондый документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга бәйле булган
очракта, документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә документларның
(мәгълүматның) атамасы турында мәгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган,
дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, билгеләнгән таләпләрне
бозып тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендә формада
рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә электрон документлар әйләнеше системасы
аша килештерүгә җибәрелә.
Карар проектны килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында каралган
тәртиптә гамәлгә ашырыла. .
Документларны кабул итүдән баш тарту өчен Регламентның 2.7.1 пунктында
каралган документларны кабул итүдән баш тарту нигезләре булмаган очракта,
документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат гариза кергән көннән бер эш
көне эчендә мөрәҗәгать итүчегә гаризаның теркәү номерын, гариза алу датасын,
аңа тапшырылган файлларның исемлекләре, муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алу
датасын үз эченә алган хәбәрнамә .
3.3.3.2. Регламентның 3.3.1 пунктында күрсәтелгән процедураларны үтәү,
техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамәлгә ашырыла .
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белән билгеләнгән процедуралар карауга
гариза кергән көннән бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла .
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карауга кабул ителгән гариза яки карар проекты.
3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган органнарга ведомствоара
мөрәҗәгатьләр формалаштыру һәм җибәрү.
3.4.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып, мөрәҗәгать
итүчедән кабул ителгән документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмәткәр), административ процедураны башкаруга вәкаләтле вазыйфаи зат
(хезмәткәр), вазыйфаи зат (хезмәткәр) алу тора.
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Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат).
Ведомствоара запросларны җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи зат,
регламентның 2.6 пунктында каралган документларны һәм белешмәләрне тапшыру
турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша
(техник мөмкинлек булмаганда – башка ысуллар белән) электрон формада төзи һәм
җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгатьләргә җаваплар
алынган көнне гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: хакимият органнарына һәм (яисә) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибәрелгән мөрәҗәгатьләр.
3.4.2. Белешмәләр белән тәэмин итүче белгечләре, ведомствоара электрон
хезмәттәшлек системасы аша кергән запрослар нигезендә, соратып алына торган
документларны (мәгълүмат) тапшыралар яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмау турында хәбәрнамәләр (алга таба –
баш тарту турында хәбәрнамә) җибәрәләр.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар түбәндәге вакыт эчендә
башкарыла:
ведомствоара гарызнамә кергән көннән алып өч көн эчендә документны һәм
мәгълүматны бирүче органга яисә оешмага, әгәр ведомствоара гарызнамәгә
җавапны әзерләүнең һәм җибәрүнең башка сроклары федераль законнар, Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль законнар нигезендә
кабул ителгән Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән
билгеләнмәгән булса;
10 эш көне эчендә мәдәни мирас объектларын саклау өлкәсендә вәкаләтле
Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органына индивидуаль торак
төзелеше объектының яисә бакча йортының тышкы кыяфәте тасвирламасының
тарихи җирлекне саклау предметына һәм капиталь төзелеш объектларының
федераль яисә региональ әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе чикләрендә
урнашкан территориаль зонага карата шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән
архитектура карарларына карата таләпләргә туры килүе яисә туры килмәве
турында хәбәр юллаганда.
Административ процедураларны башкару нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр
тора: муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар (белешмәләр), яисә
ведомствоара запрослар җибәргән өчен җаваплы вазыйфаи затка җибәрелгән баш
тарту турында белдерү.
3.4.3. Ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар (белешмәләр), яки документ
һәм (яки) мәгълүмат булмаганда баш тарту турында хәбәрнамә ала;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезләр булганда, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар проектын әзерли .

21

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп (муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр
мондый документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга бәйле булган
очракта, документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә документларның
(мәгълүматның) атамасы турында мәгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган,
дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, билгеләнгән таләпләрне
бозып тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендә формада
рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә электрон документлар әйләнеше системасы
аша килештерүгә җибәрелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тәртиптә гамәлгә ашырыла .
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар
(белешмәләр) комплекты.
3.4.4. Регламентның 3.4.2, 3.4.4 пунктларында күрсәтелгән процедураларны
үтәү, техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, шул исәптән
Регламентның 2.13 пункты нигезендә гариза теркәгәннән соң автомат рәвештә
гамәлгә ашырыла.
3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында күрсәтелгән административ
процедураларны үтәүнең максималь срогы түбәндәгеләрне тәшкил итә:
индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты объектын төзү турында хәбәр
итү буенча өч эш көне;
Федераль яисә региональ әһәмияттәге тарихи җирлек чикләрендә
индивидуаль торак төзелеше объекты яисә бакча йорты төзү турында хәбәр итү
буенча 10 эш көне.
3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү.
3.5.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып, ведомствоара
запрослар җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документлар (белешмәләр) комплекты керү тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен җаваплы
вазыйфаи зат:
Регламентның 2.8 пунктында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтүдән
баш тарту өчен нигезләр ачыкланганда, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
турында карар проектын әзерли; ;
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Регламентның 2.8 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш
тарту өчен нигезләр булмаган очракта, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
документларны карау йомгаклары буенча, Регламентның 2.3 пункты нигезендә
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен проектка әзерли (алга таба - карар проекты);
..
әзерләнгән карар проектын билгеләнгән тәртиптә электрон документ
әйләнеше системасы аша килештерүгә җибәрә.
Административ процедуралар бер эш көне дәвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тарту турындагы карар проектын килештерү һәм кул кую (алга табадокументлар проектлары) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен
җаваплы структур бүлекчә җитәкчесе, Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары,
Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан башкарыла.
Кисәтүләр булган әзерләнгән проектлар муниципаль хезмәт нәтиҗәсен
әзерләү өчен җаваплы затка кире кайтарыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән
гыйбарәт: муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тарту турында карар, төзелешкә рөхсәт бирү (төзелешкә рөхсәт кертүне) яисә
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар.
Административ процедуралар бер эш көне дәвамында башкарыла.
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында күрсәтелгән процедураларны
үтәү, техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамәлгә ашырыла .
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында күрсәтелгән административ
процедураларны үтәүнең максималь вакыты- ике эш көнен тәшкил итә.
3.6. Мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү (җибәрү)
3.6.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып
административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмәт күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документ алу тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - документлар кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документлар бирү (җибәрү) өчен җаваплы вазыйфаи зат:
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү һәм (яки) шәһәр төзелеше
эшчәнлеген тәэмин итү буенча мәгълүмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында мәгълүматларны
теркәүне һәм кертүне тәэмин итә;
мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) электрон хезмәт күрсәтү юлы белән
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе һәм КФҮтә муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсен алу мөмкинлеге турында Республика порталы аша хәбәр итә.

23

Процедураларны үтәү, техник мөмкинлек булганда, автомат рәвештә дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән автоматлаштырылган
мәгълүмат системасын кулланып гамәлгә ашырыла.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитетның
вәкаләтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документка кул куйган көнне гамәлгә
ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүмат системаларында муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәләре турында мәгълүмат урнаштыру, мөрәҗәгать итүчегә (аның
вәкиленә) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре һәм аны алу ысуллары турында
белдерү.
3.6.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен бирү (җибәрү) тәртибе:
3.6.2.1. КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать иткәндә, КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгаь
итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен кәгазьдә электрон документ нөсхәсе
рәвешендә бирә. Мөрәҗәгать итүче таләбе буенча, электрон документ нөсхәсе
белән бергә, аңа электрон документның нөсхәсе төшерүгә язылу юлы белән
бирелергә мөмкин.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче килгән
көнне күпфункцияле үзәкнең хезмәт регламентында билгеләнгән вакытларда чират
тәртибендә башкарыла.
3.6.2.2. Мөрәҗәгать итүче Республика порталы аша муниципаль хезмәт
күрсәтүне сорап мөрәҗәгать иткәндә, мөрәҗәгать итүченең шәхси кабинетына
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган, Башкарма комитетның вәкаләтле
вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән
имзаланган документның электрон үрнәге автомат рәвештә җибәрелә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитетның
вәкаләтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документка кул куйган көнне гамәлгә
ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүне
раслаучы (шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту) республика
порталын кулланып җибәрү (бирү).
3.7. Техник хаталарны төзәтү
3.7.1. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетка җибәрә:
техник хатаны төзәтү турында гариза (6 нчы номерлы кушымта);
мөрәҗәгать итүчегә техник хатасы булган муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе буларак бирелгән документ;
техник хаталар булуны дәлилләүче юридик көчкә ия документлар.
Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән
мәгълүматлардагы техник хатаны төзәтү турындагы гариза гариза бирүче
(вәкаләтле вәкил) тарафыннан шәхсән бирелә яки почта (шул исәптән электрон

24

почта) аша, яки дәүләт хезмәтләре (функцияләре) порталы аша җибәрелә, яки
Күпфункцияле үзәк аша бирелә.
3.7.2. Документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
төзәтү турында гариза кабул итә, кушымталы документлар белән гаризаны терки
һәм документларны эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер
эш көне эчендә башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән, документларны
эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи затка карап тикшерүгә җибәрелгән гариза.
3.7.3. Документларны эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документка төзәтмәләр
кертү максатларында Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны
гамәлгә ашыра, төзәтелгән документны мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле вәкилгә)
техник хата булган документның оригиналын тартып алу белән шәхсән үзе бирә
яки мөрәҗәгать итүче адресына почта аша (электрон почта аша) документны
Башкарма комитетка техник хата булган документ оригиналын тапшырганда алу
мөмкинлеге турында хат җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура техник хата ачыкланганнан
яисә җибәрелгән хата турында теләсә кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан
соң ике эш көне эчендә гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә тапшырылган (юлланган)
документ.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм
формалары
4.1. Җаваплы вазифаи затлар тарафыннан әлеге регламент кагыйдәләрен һәм
муниципаль хезмәт күрсәтүгә карата таләпләрне билгели торган башка норматив
хокукый актларны үтәүгә һәм башкаруга, шулай ук җаваплы затлар тарафыннан
карарлар кабул итүгә агымдагы контрольне гамәлгә ашыру тәртибе.
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту
гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һәм бетерүне,
муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерүне, җирле
үзидарә органнарындагы вазифаи затларның гамәлләренә (гамәл кылмавына)
карата карарлар әзерләүне үз эченә ала.
Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формаларына
түбәндәгеләр керә:
1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документ проектларын тикшерү һәм
килештерү.
2) эш башкаруны алып бару буенча тикшерүләрне билгеләнгән тәртиптә
үткәрү;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлеше буенча контроль
тикшерүләрне билгеләнгән тәртиптә үткәрү.
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Агымдагы тикшерүне уздыру өчен электрон мәгълүматлар базасында булган
белешмәләр, хезмәт корреспонденциясе, административ процедуралар башкаручы
белгечләрнең телдән һәм язмача мәгълүматы, тиешле документларны исәпкә алу
журналлары һәм башка мәгълүматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмәт күрсәткәндә һәм карар кабул иткәндә гамәлләрнең
башкарылуын тикшереп тору өчен Комитет җитәкчесенә муниципаль хезмәт
күрсәтүнең нәтиҗәләре турында белешмә бирелә.
Белгечләр административ процедураларның вакыты, эзлеклелеге һәм
эчтәлеге бозылу очраклары һәм сәбәпләре турында кичекмәстән муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенә хәбәр итәләр, шулай ук кимчелекләрне бетерү
буенча ашыгыч чаралар күрәләр.
Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедуралар
тарафыннан билгеләнгән гамәлләр эзлеклелегенең үтәлешенә агымдагы контроль
җирле үзидарә органы җитәкчесе урынбасары, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча
эшне оештыру өчен җаваплы, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча эшне оештыручы
бүлек башлыгы тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарә органының структур бүлекчәләре турындагы нигезләмәләр һәм вазифаи
регламентлар белән билгеләнә.
4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгы һәм сыйфаты буенча планлы һәм
планнан тыш тикшерүләр уздыру тәртибе һәм аларның кабатлану ешлыгы, шул
исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә
тотуның тәртибе һәм формалары.
Контроль тикшерүләр планлы (җирле үзидарә органы эшенең ярты еллык яки
еллык планнары нигезендә башкарыла) һәм планнан тыш булырга мөмкин.
Тикшерүләр уздыру барышында муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле барлык
мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яки гариза бирүченең конкрет мөрәҗәгате
карап тикшерелә ала.
4.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында алар тарафыннан кабул ителә торган
карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) өчен муниципаль хезмәт күрсәтүче орган
вазыйфаи затларының җаваплылыгы
Үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын
бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендә җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарә органы җитәкчесе гариза бирүчеләрнең мөрәҗәгатьләре
вакытында карап тикшерелмәве өчен җаваплы.
Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкче
урынбасары) әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ
гамәлләрне вакытында һәм (яки) тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплы.
Вазифаи затлар һәм башка муниципаль хезмәткәрләр муниципаль хезмәт
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күрсәтү барышында кабул ителә (башкарыла) торган карарлар һәм кылына
(кылынмый) торган гамәлләр өчен законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы.
4.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне, шул исәптән гражданнар, аларның
берләшмәләре һәм оешмалары тарафыннан контрольдә тотуның тәртибенә һәм
формаларына карата таләпләрне характерлый торган нигезләмәләр.
Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм
оешмалары тарафыннан контрольдә тоту муниципаль хезмәт күрсәткәндә җирле
үзидарә органы эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе
турында тулы, актуаль һәм дөрес мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
процессында мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерү
мөмкинлеге аша гамәлгә ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, оешмалар, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмалар
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирүнең судка
кадәр (судтан тыш) тәртибе
5.1. Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт
күрсәтүче орган җитәкчесенең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк
хезмәткәренең, оешмаларның, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка
кадәр тәртиптә шикаять бирү хокукына ия.
Мөрәҗәгать итүче, шул исәптән түбәндәге очракларда шикаять белән
мөрәҗәгать итә ала:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән
таләпне, муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны теркәү срокларын бозу;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу. Әлеге очракта мөрәҗәгать
итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирүе
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган
күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3
өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү
функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
3) мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасының норматив хокукый актлары, муниципаль хезмәт
күрсәтү турында муниципаль хокукый актлар белән бирү яки гамәлгә ашыру
каралмаган документларны яки мәгълүматны яисә гамәлләрне башкару таләбе;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
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хокукый актларда каралган документларны мөрәҗәгать итүчедән кабул итүдән баш
тарту;
5) муниципаль хезмәт күрсәтүне кире кагу сәбәпләре федераль законнар һәм
алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый
актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый
актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган булса, муниципаль хезмәт
күрсәтүне кире кагу; Әлеге очракта мөрәҗәгать итүченең күпфункцияле үзәк,
күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына)
судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирүе карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмавына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы
федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә
муниципаль хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән булганда
мөмкин.
6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә гариза бирүчедән Россия Федерациясенең
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасының норматив хокукый
актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган түләү таләп итү;
7) хезмәт күрсәтүче орган, хезмәт күрсәтүче вазифаи зат, күпфункцияле үзәк,
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмалар яки аларның хезмәткәрләре
тарафыннан хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда алар
тарафыннан җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуы яки
мондый төзәтүләр кертүнең билгеләнгән вакытын бозу. Әлеге очракта мөрәҗәгать
итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирүе
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган
күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3
өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү
функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын
яки тәртибен бозу;
9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. Әлеге
очракта мөрәҗәгать итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш)
шикаять бирүе карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять
белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы
күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
10) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәткәндә, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә
муниципаль хезмәт күрсәтүдә, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1
өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һәм
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(яисә) дөреслеге күрсәтелмәгән документларның яисә белешмәләрнең таләбе.
Әлеге очракта мөрәҗәгать итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк
хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан
тыш) шикаять бирүе карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять
белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы
күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазь чыганакта, электрон рәвештә муниципаль
хезмәтне күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы (алга таба күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы) дәүләт хакимиятенең тиешле органына,
шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә
каралган оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган
җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр
югары органга (аның булганда) бирелә яисә ул булмаганда, турыдан-туры
муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан карала. Күпфункцияле
үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә тапшырыла. Күпфункцияле
үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә Татарстан Республикасы норматив
хокукый акты белән вәкаләтле вазыйфаи затка тапшырыла. 210-ФЗ номерлы
федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар
хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
шикаятьләр әлеге оешмаларның җитәкчеләренә бирелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша,
күпфункцияле үзәк аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, Бердәм порталдан яисә
Республика порталыннан, судка кадәр шикаять бирүнең мәгълүмати
системасыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең
шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. Күп функцияле үзәкнең, күп
функцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтыннан, Бердәм порталдан яисә
республика порталыннан, судка кадәр шикаять бирүнең мәгълүмат системасыннан
файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул
итүендә кабул ителергә мөмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүматтелекоммуникация челтәрен, әлеге оешмаларның рәсми сайтларын, Бердәм
порталны яисә республика порталын кулланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук
мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүендә кабул ителергә мөмкин.
5.3. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш:
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1) муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи заты йә муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк, аның
җитәкчесе һәм (яисә) хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешендә каралган оешмалар, аларның җитәкчеләре һәм (яисә)
хезмәткәрләре, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять
белдерелә торган орган исеме;
2) мөрәҗәгать итүченең – физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме
(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать
итүченең – юридик затның исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук
мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиешле элемтә өчен телефон номеры
(номерлары), электрон почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта
адресы;
3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органдагы вазифаи затның, яисә дәүләт хезмәткәренең яки муниципаль
хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, аның хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы
федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмаларның,
аларның хезмәткәрләренең шикаять белдерелә торган карарлары һәм гамәлләре
(гамәл кылмавы) турында мәгълүмат;
4) мөрәҗәгать итүче алар нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының яисә муниципаль
хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның, аларның
хезмәткәрләренең карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) белән килешми.
Мөрәҗәгать итүче дәлилләрне раслаучы документлар (булган очракта) яки
аларның күчермәләрен тапшырырга мөмкин.
5.4. Кергән шикаять кергән көннән соң килүче эш көненнән дә соңга
калмыйча теркәлергә тиеш.
5.5. Муниципаль хезмәт күрсәтә торган органга, күпфункцияле үзәккә,
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга, 210-ФЗ номерлы федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмаларга яки югары органга (ул булган
очракта) кергән шикаять – аны теркәгән көннән соң унбиш эш көне эчендә, ә
муниципаль хезмәт күрсәтә торган органның, күпфункцияле үзәкнең, 210-ФЗ
номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән
оешмаларның гариза бирүчедән документларны кабул итүдән яки җибәрелгән
хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуына шикаять бирелгән очракта
яисә мондый төр төзәтүләр кертүнең билгеләнгән вакытын бозуга карата шикаять
белдерелсә, аны теркәгән көннән соң биш эш көне эчендә карап тикшерелергә
тиеш.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның
берсе кабул ителә:
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, җибәрелгән
басмаларны һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда
хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә түләтү Россия Федерациясе норматив
хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында,

30

муниципаль хокукый актларда каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә
канәгатьләндерелә;
2) шикаятьне канәгатьләндерү кире кагыла.
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килә торган
көннән дә соңга калмыйча, гариза бирүчегә язма формада һәм гариза бирүче теләге
буенча электрон формада шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре турында
дәлилләнгән җавап юллана.
5.7. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип табылган очракта, гариза
бирүчегә юллана торган җавапта, муниципаль хезмәт күрсәтү барышында
ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатыннан, муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яисә 210-ФЗ номерлы федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешма тарафыннан
башкарылучы гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән
уңайсызлыклар өчен гафу сорала һәм гариза бирүчегә, муниципаль хезмәттән
файдалану максатында, алга таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында
мәгълүмат җиткерелә.
5.8. Шикаять канәгатьләндерелмәскә тиешле дип танылган очракта, аны
карау нәтиҗәләре турында мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның
сәбәпләре турында дәлилле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять
бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нәтиҗәләре буенча
административ хокук бозу яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта,
шикаятьләрне карап тикшерү буенча вәкаләтле вазифаи зат, хезмәткәр, булган
материалларны, кичекмәстән, прокуратура органнарына җибәрә.

1 нче номерлы кушымта
ФОРМА
Шәхси торак төзелеше объектын яисә бакча йортын төзү яисә реконструкцияләү турында
хәбәр
«

»
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(төзелешенә рөхсәтләр бирүгә федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе
субъекты башкарма хакимияте органы, җирле үзидарә органы вәкаләтле вәкилнең исеме)
1. Төзүче турында мәгълүмат
1.1.
Төзүче физик зат булса, физик зат
турында мәгълүмат:
1.1.1
Фамилиясе, исеме, атасы исеме (булган
очракта)
1.1.2
Яшәү урыны
1.1.3
Шәхесне таныклый торган документ
реквизитлары
1.2.
Төзүче юридик зат булса, юридик зат
турында мәгълүмат:
1.2.1
Атамасы
1.2.2
Урнашу урыны
1.2.3
Юридик
затның
бердәм
дәүләт
реестрында юридик затны дәүләт
теркәвенә алу турындагы язманың,
мөрәҗәгать итүче чит ил юридик заты
булган очрактан тыш, дәүләт регистрация
номеры
1.2.4
Салым
түләүченең
тәңгәлләштерү
номеры, гариза бирүче чит ил юридик
заты булган очрактан тыш

е
л.
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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 кишәрлеге турында белешмәләр
Җир кишәрлегенең кадастр номеры
(булган очракта)
Җир кишәрлеге урнашкан урынның
адресы яисә тасвирламасы
Төзүченең җир кишәрлегенә булган хокук
турындагы белешмәләр (хокук билгели
торган документлар)
Җир кишәрлегенә башка затларның
хокуклары
барлыгы
турындагы
белешмәләр (мондый затлар булганда)
Җир кишәрлегеннән файдалану рөхсәт
ителгән төр турында мәгълүмат
3. Капиталь төзелеш объекты турында мәгълүмат
Капиталь төзелеш объектыннан рөхсәт
ителгән файдалану рәвеше турында
белешмәләр (индивидуаль торак төзелеше
объекты яисә бакча йорты)
Хәбәрнамәне бирү максаты (төзү яки
реконструкцияләү)
Планлаштырылган параметрлар турында
мәгълүмат:
Җир өсте катлары саны
Биеклек
Җир кишәрлеге чикләреннән чигенүләр
турында мәгълүмат
Төзелеш мәйданы
Рөхсәт
ителгән
төзелешнең,
реконструкцияләүнең
чик
параметрларыннан тайпылуга рөхсәт
бирү
турындагы
карар
турында
белешмәләр (булган очракта)
Капиталь төзелеш объектының, федераль
яки региональ әһәмияттәге тарихи җирлек
территориясе
чикләрендә
мондый
объектны төзегән яки үзгәртеп корган
очракта, типлаштырылган архитектура
карары турында белешмәләр
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4. Җир кишәрлегендә капиталь төзелеш объектын төзүгә яки реконструкцияләүгә
планлаштырылган схематик сурәт
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Почта адресы һәм (яисә) электрон почта адресы:
Индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын төзү яки реконструкцияләү
планлаштырыла торган параметрларга туры килү турында хәбәрнамәдә яисә бакча йортын җир
кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын урнаштыру мөмкинлеге
һәм билгеләнгән параметрларга туры килү турында йә индивидуаль торак төзелеше объектын яки
бакча йортын төзү яки реконструкцияләү планлаштырыла торган хәбәрнамәдә күрсәтелгән
индивидуаль торак йорты яисә бакча йорты параметрларына туры килмәү турында һәм (яисә) җир
кишәрлегендә индивидуаль торак:
(почта адресына һәм (яки) электрон почтага яисә төзелешкә рөхсәтләр бирүгә вәкаләтле вәкилгә федераль
башкарма хакимият органына, Россия Федерациясе субъектының башкарма хакимият органына яки җирле
үзидарә органына, шул исәптән күп функцияле үзәк аша төзелешкә рөхсәтләр бирүгә юллау юлы белән);

Шулай ук түбәндәгеләрне раслыйм:

(индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты)

мөстәкыйль күчемсез милек объектларына бүлү өчен билгеләнмәгән.
Әлеге хәбәрнамә белән мин

(документларны тапшырган гражданинның фамилиясе, исеме,

шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалыгымны бирәм (төзүче физик зат булган очракта).
(йорт салучы яисә техник
заказчы юридик зат булган
очракта, вазыйфасы)

(имза)

(имзаның аңлатмасы)

М.У.(булган очракта)

Әлеге беркетмәгәгә кушымта итеп бирелә:
(Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 51.1 статьясындагы 3 өлешендә каралган документлар
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2005, № 1, 16 статья, 2018, № 32, 5133, 5135 статьялары)

2 нче номерлы кушымта
ФОРМА
федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы,
җирле үзидарә органы төзелешенә рөхсәтләр бирүгә вәкаләтле вәкилнең исеме
Кемгә:

Почта адресы:

электрон почта адресы (булган очракта):

Индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын төзү яки реконструкцияләү
планлаштырыла торган хәбәрнамәдә күрсәтелгән индивидуаль торак төзелеше объекты
яисә бакча йорты параметрларының билгеләнгән параметрларга туры килүе һәм җир
кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын урнаштыру
мөмкинлеге булуы турында хәбәрнамә
»
20
ел.
№
Индивидуаль торак төзелеше яки бакча йортын төзү яки реконструкцияләү планлаштырыла
торган объект яки бакча йортын төзү яки үзгәртеп кору параметрларын үзгәртү турында
хәбәрнамәне карау нәтиҗәләре буенча (алга таба-хәбәрнамә)
җибәрелгән
(җибәрү датасы)
теркәлгән
(хәбәрнамәне теркәү датасы һәм номеры)
Төзелешкә рөхсәтләр яки хәбәрнамәдә күрсәтелгән төзергә планлаштырылган индивидуаль торак
төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының билгеләнгән параметрларга туры килүе һәм
җир кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты урнаштыру мөмкинлеге
турында хәбәрнамәләр
«

(җир кишәрлегенең кадастр номеры (булган очракта), җир кишәрлегенең адресы яки
тасвирламасы)
(федераль башкарма хакимият органы,
Россия Федерациясе субъекты башкарма
хакимияте органы, җирле үзидарә органы
төзелешенә рөхсәтләр бирүгә вәкаләтле зат
вазыйфасы)
Мөһер урыны

(имза)

(имзаның аңлатмасы)
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3 нче номерлы кушымта
ФОРМА
федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы, җирле
үзидарә органы төзелешенә рөхсәтләр бирүгә вәкаләтле вәкилнең исеме

Кемгә:

Почта адресы:

электрон почта адресы
(булган очракта):

Индивидуаль торак төзелеше объектын яки бакча йортын төзү яки
реконструкцияләү планлаштырыла торган хәбәрнамәдә күрсәтелгән индивидуаль
торак төзелеше объекты яки бакча йорты параметрларының билгеләнгән
параметрларга туры килмәве һәм (яки) җир кишәрлегендә индивидуаль торак
төзелеше объектын яисә бакча йортын урнаштыруның рөхсәте булуы турында
хәбәрнамә

«
»
20
ел.
№
Индивидуаль торак төзелеше яки бакча йортын төзү яки реконструкцияләү планлаштырыла торган
объект яки бакча йортын төзү яки үзгәртеп кору параметрларын үзгәртү турында хәбәрнамәне карау
нәтиҗәләре буенча (алга таба-хәбәрнамә)
җибәрелгән
(җибәрү датасы)

теркәлгән

(хәбәрнамәне теркәү датасы һәм номеры)

хәбәр итәбез:
1) хәбәрнамәдә күрсәтелгән параметрларның рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталь төзелеш
объектын реконструкцияләүнең чик параметрларына туры килмәве турында түбәндәге нигезләр
буенча:
(җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре, территорияне планлаштыру документлары белән билгеләнгән
капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләүнең, үзгәртеп коруның Россия Федерациясе Шәһәр
төзелеше кодексы белән билгеләнгән рөхсәт ителгән чик параметрлары турында яисә капиталь төзелеш
объектлары параметрларына (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2005, № 1, 16 ст.; 2018, № 32, 5135
ст.), хәбәрнамә кергән датага гамәлдә булган башка федераль законнар, һәм алар хәбәрнамәдә күрсәтелгән
индивидуаль торак төзелеше объекты яисә бакча йорты параметрлары параметрларына туры килми.)

2) түбәндәге нигезләр буенча җир кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча
йортын урнаштыруга юл куймау турында:

(Россия Федерациясенең Җир һәм башка законнары нигезендә билгеләнгән һәм хәбәрнамә керү датасына
гамәлдә булган җир кишәрлегеннән файдалану төрләре һәм (яки) чикләүләр турында белешмәләр)

3) түбәндәге нигезләр буенча җир кишәрлегенә хокуклар булмау сәбәпле, төзүче булып тормаган
зат тарафыннан хәбәрнамәнең бирелүе яисә җибәрелүе турында:
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(планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәр биргән яки хәбәр җибәргән затның, җир кишәрлегенә
хокуклары булмау сәбәпле, төзүче булып тормый дигән мәгълүмат)

4) индивидуаль торак төзелеше объектының яисә бакча йортының тышкы кыяфәте
тасвирламасының тарихи җирлекне саклау предметына һәм тарихи җирлек территориясе
чикләрендә урнашкан территориаль зонага карата шәһәр төзелеше регламенты белән билгеләнгән
капиталь төзелеш объектларының архитектур карарларына карата таләпләргә туры килмәве
турында;:
(мәдәни мирас объектларын саклау өлкәсендә вәкаләтле Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте
органы хәбәрнамәләре реквизитлары)
(федераль башкарма хакимият органы, Россия
Федерациясе субъекты башкарма хакимияте
органы, җирле үзидарә органы төзелешенә
рөхсәтләр бирүгә вәкаләтле зат вазыйфасы)

Мөһер урыны
Әлеге беркетмәгәгә кушымта итеп бирелә:

(имза)

(имзаның аңлатмасы)

4 нче номерлы кушымта
Индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын төзү яисә
реконструкцияләү параметрларын үзгәртү турында хәбәр
«

»

ФОРМА

20

(төзелешенә рөхсәтләр бирүгә федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты
башкарма хакимияте органы, җирле үзидарә органы вәкаләтле вәкилнең исеме)

1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4

1. Төзүче турында мәгълүмат:
Төзүче физик зат булса, физик зат
турында мәгълүмат:
Фамилиясе, исеме, атасы исеме (булган
очракта)
Яшәү урыны
Шәхесне таныклый торган документ
реквизитлары
Төзүче юридик зат булса, юридик зат
турында мәгълүмат:
Атамасы
Урнашу урыны
Юридик
затның
бердәм
дәүләт
реестрында юридик затны дәүләт
теркәвенә алу турындагы язманың,
мөрәҗәгать итүче чит ил юридик заты
булган очрактан тыш, дәүләт регистрация
номеры
Салым
түләүченең
тәңгәлләштерү
номеры, гариза бирүче чит ил юридик
заты булган очрактан тыш

е
л.
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2. Җир кишәрлеге турында белешмәләр
2.1. Җир кишәрлегенең кадастр номеры
(булган очракта)
2.2. Җир кишәрлеге урнашкан урынның
адресы яисә тасвирламасы
3. Индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йортын төзү яки реконструкцияләү
планлаштырыла торган параметрларны үзгәртү турында белешмәләр
№
т/б

Индивидуаль торак
Индивидуаль торак төзелеше Индивидуаль торак төзелеше
төзелеше объектын яисә объектын яки бакча йортын төзү объектын яисә бакча йортын
бакча йортын төзү яисә
яки реконструкцияләү
планлаштырыла торган төзү
реконструкцияләү
планлаштырыла торган
яисә реконструкцияләү
параметрлары исеме
параметрларның әһәмиятен
параметрларының үзгәреше
билгеләү турында хәбәрнамәдә
күрсәтелгән индивидуаль торак
төзелеше яисә бакча йортын
төзү яки реконструкцияләү
планлаштырыла торган
параметрларның күрсәткечләре

3.1. Җир өсте катлары саны
3.2. Биеклек
3.3. Җир кишәрлеге
чикләреннән чигенүләр
турында мәгълүмат
3.4. Төзелеш мәйданы

(җибәрү датасы)
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4. Җир кишәрлегендә планлаштырылган капиталь төзелеш объектын төзүгә яки
реконструкцияләүгә планлаштырыла торган схематик сурәт (индивидуаль торак төзелеше
объектын яисә бакча йортын реконструкцияләүнең планлаштырыла торган
параметрларының мәгънәләре үзгәрсә, индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йортын
төзүнең яисә үзгәртеп коруның планлаштырыла торган параметрларын үзгәртү турында
әлеге хәбәрнамәнең 3.3 пунктында каралган)
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Почта адресы һәм (яисә) электрон почта адресы:
Индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын төзү яки реконструкцияләү
планлаштырыла торган параметрларга туры килү турында хәбәрнамәдә яисә бакча йортын җир
кишәрлегендә индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын урнаштыру мөмкинлеге
һәм билгеләнгән параметрларга туры килү турында йә индивидуаль торак төзелеше объектын яки
бакча йортын төзү яки реконструкцияләү планлаштырыла торган хәбәрнамәдә күрсәтелгән
индивидуаль торак йорты яисә бакча йорты параметрларына туры килмәү турында һәм (яисә) җир
кишәрлегендә индивидуаль торак:
(почта адресына һәм (яки) электрон почтага яисә төзелешкә рөхсәтләр бирүгә вәкаләтле вәкилгә федераль
башкарма хакимият органына, Россия Федерациясе субъектының башкарма хакимият органына яки җирле
үзидарә органына, шул исәптән күп функцияле үзәк аша төзелешкә рөхсәтләр бирүгә юллау юлы белән);

Әлеге хәбәрнамә белән мин

(документларны тапшырган гражданинның фамилиясе, исеме,

шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалыгымны бирәм (төзүче физик зат булган очракта).
(йорт салучы яисә техник
заказчы юридик зат булган
очракта, вазыйфасы)

(имза)
М.У.(булган очракта)

(имзаның аңлатмасы)

Регламентка
5 нче номерлы кушымта
(Дәүләт килешүен гамәлгә ашыручы орган бланкы)

Хәбәр итү
Мөрәҗәгате белән бәйле рәвештә

(Мөрәҗәгать итүче физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, юридик затның
исеме)

гариза№______________._____.________ Еллар, 0 ________________________________
_____________________________________________________________________________
нигезендә

тапшырылган документларны карау нәтиҗәләре буенча документлар кабул итүдән баш тарту
турында Карар кабул ителде:
1.
2.

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

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручының контактлары)

6 нчы кушымта
Татарстан Республикасы
_____________муниципаль районы
Башкарма комитеты Җитәкчесенә
Кемнән:________________________
___________
Техник хатаны төзәтү турында
гариза
Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында җибәрелгән хата турында хәбәр
итәм_______________________________________________________________
(хезмәтнең атамасы)
Язылган:____________________________________________________________
_____________________________________________
Дөрес мәгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибәрелгән техник хатаны төзәтүегезне һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе булып торган документка тиешле үзгәрешләр кертүегезне сорыйм.
Түбәндәге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны төзәтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгән очракта, әлеге карарны:
электрон документны E-mail адресына:___________________;
расланган
күчермә
рәвешендә
кәгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Әлеге гаризага кертелгән, шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбәндә кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документ күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза биргән вакытта
бу документлар гамәлдә һәм андагы мәгълүматлар дөрес.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза) (фамилиясе, исеме, атасының исеме)
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Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның " 21 " июль № 294
карарына 4 нче кушымта

Индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты төзелгән яисә
реконструкцияләнгән объектның шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы
законнар таләпләренә туры килүе турында хәбәр итү юнәлеше буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга
таба - Регламент) индивидуаль торак төзелешенең яисә бакча йортының төзелгән
яисә реконструкцияләнгән объектының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы
законнар таләпләренә (алга таба - муниципаль хезмәт) туры килүе турында хәбәр
итү юнәлешендә муниципаль хезмәт күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели.
Хезмәттән файдаланучылар: физик, юридик затлар (алга таба - мөрәҗәгать
итүчеләр).
1. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза.
1.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турындагы мәгълүмат
түбәндәгечә урнаштырыла:
1) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә
урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә
алган мәгълүмат стендларында.
2)
Чүпрәле
муниципаль
районының
«Интернет»
мәгълүматтелекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында (http://droganoye.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердәм дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердәм портал);
5) «Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр реестры»
дәүләт мәгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча консультацияләр
түбәндәгечә гамәлгә ашырыла:
1) телдән мөрәҗәгать иткәндә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәкләрендә - шәхсән яисә телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Чүпрәле муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба Башкарма комитет):
- телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша;
язмача (шул исәптән электрон документ формасында) мөрәҗәгать иткәндә –
кәгазьдә почта аша, электрон формада электрон почта аша.
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1.3.3. Республика реестрындагы белешмәләр нигезендә Бердәм порталда,
Республика порталындагы муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары
турында мәгълүмат мөрәҗәгать итүчегә бушлай бирелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе турындагы мәгълүматка
мөрәҗәгать итүче тарафыннан нинди дә булса таләпләр үтәлмичә, шул исәптән
аны урнаштыру программа белән тәэмин итү хокукына ия булган программа белән
тәэмин итүче белән лицензия яисә башка килешү төзүне таләп итә торган
программа тәэминатын кулланмыйча гына керә ала.
1.3.4. Мөрәҗәгать итүче шәхсән яисә телефон аша мөрәҗәгать иткәндә,
кергән мөрәҗәгать нигезендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәге, Башкарма комитет урнашкан урын (адресы, эш графигы,
белешмә телефоннары); муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары һәм сроклары;
муниципаль хезмәт күрсәтелә торган гражданнар категорияләре; муниципаль
хезмәт күрсәтү мәсьәләләрен җайга сала торган норматив хокукый актлар;
муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гаризаны карау өчен кирәкле документлар
исемлеге, муниципаль хезмәт күрсәтү һәм теркәү сроклары; муниципаль хезмәт
күрсәтү барышы; муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча рәсми сайтта
урнаштыру урыны; муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат
бирү; затларның гамәлләренә яисә гамәл кылмауларына карата шикаять бирү
тәртибе турында мәгълүмат бирергә мөмкин.
Язма мөрәҗәгать буенча муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы бүлекнең
вазифаи затлары язма рәвештә мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү
тәртибен һәм әлеге Регламентның әлеге пунктында күрсәтелгән мәсьәләләрне
җентекләп аңлаталар һәм мөрәҗәгать итүчегә мөрәҗәгатьне теркәгән көннән алып
өч эш көне эчендә җавап җибәрәләр. Җаваплар мөрәҗәгать иткән теледә бирелә.
Мөрәҗәгать телендә җавап бирү мөмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасы дәүләт телләре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат
муниципаль районның рәсми сайтында һәм башкарма комитет биналарындагы
мәгълүмат стендларында мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү өчен урнаштырыла.
Мәгълүмат стендларында һәм муниципаль районның «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштырыла торган
муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы дәүләт телләрендәге
мәгълүмат Регламентның 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
белешмәләрне, Башкарма комитетның урнашкан урыны, белешмә телефоннары,
эш вакыты, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча гаризалар кабул итү графигы
турындагы белешмәләрне үз эченә ала.
1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һәм аларны рәсми
бастырып чыгару чыганакларын күрсәтеп), муниципаль районның «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
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Гамәлдәге редакциядә административ регламент тексты «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә муниципаль районның рәсми сайтында,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
- гариза бирүче – физик яки юридик затлар (дәүләт органнарыннан һәм
аларның территориаль органнарыннан, дәүләт бюджеттан тыш фондлары
органнарыннан һәм аларның территориаль органнарыннан, җирле үзидарә
органнарыннан тыш) яисә Идарәгә телдән, язма яки электрон рәвештә муниципаль
хезмәт күрсәтү турында запрос белән мөрәҗәгать иткән вәкаләтле вәкилләр;
төзүче-үзенә караган җир кишәрлегендә капиталь төзелеш объектларын
төзүне, үзгәртеп коруны, капиталь ремонтлауны, шулай ук инженерлык
эзләнүләрен башкаруны, әлеге объектларны төзү, реконструкцияләү, капиталь
ремонтлау өчен проект документларын әзерләүне гамәлгә ашыручы физик яки
юридик зат.
– техник заказчы – төзүче тарафыннан вәкаләт бирелгән һәм төзүче
исеменнән инженерлык эзләнүләрен башкару, проект документларын әзерләү,
капиталь төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү, аларга капиталь ремонт
ясау, аларны сүтү турында килешүләр төзи, бирелгән эш төрләрен башкаруга
биремнәр әзерли, инженерлык эзләнүләрен башкаручы һәм (яки) проект
документларын
әзерләүне,
капиталь
төзелеш
объектларын
төзүне,
реконструкцияләүне, капиталь ремонт ясауны, сүтүне, әлеге эш төрләрен башкару
өчен кирәкле материаллар һәм документлар әзерли, проект документларын раслый,
капиталь төзелеш объектын файдалануга тапшыруга рөхсәт алу өчен
кирәкле шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарда каралган башка
функцияләрне гамәлгә ашыра. Төзүче техник заказчының функцияләрен
мөстәкыйль башкарырга хокуклы;
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтән
торып эшләү урыны - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 22
декабрендәге 1376 номерлы карары белән расланган «Дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүнең күп функцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру
кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә муниципаль районның шәһәр (авыл)
җирлегендә яисә Татарстан Республикасы шәһәр округында төзелгән дәүләти һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең территориаль
аерымланган структур бүлекчәсе (офисы);
техник хата – муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан
җибәрелгән һәм документка кертелгән мәгълүматларның (муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәсе), алар нигезендә мәгълүматлар кертелгән документлардагы
мәгълүматларга туры килмәвенә китергән хата (ялгыш язу, басма хата, грамматик
яки арифметик хата яисә шуңа охшаган хата);
Әлеге Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза астында
индивидуаль торак төзелеше объектын яисә бакча йортын төзү яисә
реконструкцияләү тәмамлануы турында хәбәр ителә (1 нче кушымта).
2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
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2.1. Муниципаль хезмәт атамасы
Төзелгән яисә реконструкцияләнгән индивидуаль торак төзелеше
объектының яисә бакча йортының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар
таләпләренә туры килүе турында хәбәрнамәне җибәрү.
2.2. Җирле үзидарәнең муниципаль хезмәтне турыдан-туры күрсәтүче
башкарма-боеру органы исеме
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Башкарма комитеты
2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре булып тора:
1) индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты төзелгән яисә
реконструкцияләнгән объектның шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар
таләпләренә туры килүе турында хәбәрнамә (2 нче кушымта);
2) төзелгән яисә реконструкцияләнгән индивидуаль торак төзелеше
объектының яисә бакча йортының, мондый хәбәрнамәне җибәрү өчен барлык
нигезләрне күрсәтеп, шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында законнар таләпләренә
туры килмәве турында хәбәрнамә (3 нче кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе мөрәҗәгать итүчегә «Электрон
имза турында» 2011 елның 06 апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба - 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендә башкарма комитетының (яки
башкарма комитетның) вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле имзасы
куелган электрон документ рәвешендә Республика порталының шәхси кабинетына
җибәрелә.
2.3.3. Мөрәҗәгать итүченең теләге буенча, муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе КФҮтә Башкарма комитет тарафыннан җибәрелгән, КФҮ мөһере һәм
КФҮ хезмәткәре имзасы белән расланган кәгазьдә бастырылган электрон документ
нөсхәсе рәвешендә алынырга мөмкин.
2.3.4. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон
документ яки электрон документ нөсхәсе рәвешендә муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсенең гамәлдә булу срогы дәвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган оешмаларга мөрәҗәгать
итү кирәклеген дә исәпкә алып, муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты, туктатып
тору мөмкинлеге Россия Федерациясе законнары белән каралган очракта,
муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору вакыты, муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе булган документларны тапшыру (юллау) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты:
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Объект параметрларының туры килүе (туры килмәве) турында хәбәрнамәне
җибәрү - хәбәр бирү көнен дә кертеп, җиде эш көне.
Төзелеш тәмамлану турында хәбәрнамәне карап тикшермичә генә кире
кайтару-өч эш көне.
2.4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктатып тору каралмаган.
2.4.3. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документның юлламасы, гаризада
күрсәтелгән элемтә ысулыннан файдаланып, муниципаль хезмәт нәтиҗәсен
рәсмиләштерү һәм теркәү көнендә гамәлгә ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен закон яисә башка норматив хокукый
актлар нигезендә кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләрнең, шулай ук
мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмәтләр
күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләрнең аларны алу ысуллары,
шул исәптән электрон рәвештә мөрәҗәгать итүче тарафыннан аларны алу
ысуллары, аларны тапшыру тәртибе нигезендә кирәкле һәм мәҗбүри булган
документларның тулы исемлеге
2.5.1. Төзелеш тәмамлану турында хәбәрнамә (1 нче кушымта).
Мөрәҗәгатькә кушымта итеп бирелә:
1) төзүче вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган документ, планлаштырыла
торган төзелеш турында хәбәрнамә төзүче вәкиле тарафыннан җибәрелгән очракта;
3) төзүче чит ил юридик заты булса, чит ил дәүләт законнары нигезендә
юридик затны дәүләт теркәвенә алу турындагы документларны рус теленә
расланган тәрҗемә;
3) индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йортының техник планы;
4) җир кишәрлегенә ия булучылар арасында төзелгән килешү индивидуаль
торак төзелеше объекты яки бакча йорты төзелгән яки үзгәртеп корылган җир
кишәрлеге гомуми өлешле милек хокукында яки арендага алучы ягында күп санлы
затлар белән аренда хокукында ике һәм аннан күбрәк гражданга ия булса,
индивидуаль торак төзелеше объекты яисә бакча йорты төзелгән яисә үзгәртеп
корылган җир кишәрлегенә гомуми өлешле милек хокукында яисә арендага алучы
яки арендага алучы яки арендага алу хокукында аларның өлешләрен билгеләү
турында;
5) хокукларны дәүләт теркәвенә алуны гамәлгә ашырган өчен дәүләт
пошлинасын түләү турында документ.
2.5.2. Гариза һәм аңа теркәп бирелә торган документлар мөрәҗәгать итүче
тарафыннан түбәндәге ысулларның берсен кулланып тапшырылырга
(җибәрелергә) мөмкин:
1) КФҮ аша кәгазь чыганакларда һәм электрон документлар рәвешендә
Регламентның 2.5.3 пункты таләпләре нигезендә имзаланган (таныкланган)
электрон документлар рәвешендә ;
2) Республика порталы аша электрон формада.
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2.5.3. Физик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр гариза һәм кирәкле
документларны республика порталы аша җибәргәндә гаризаны гади электрон имза
белән имзалыйлар.
Гади электрон имза алу өчен мөрәҗәгать итүчегә ЕСИА да теркәлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исәпкә алу язмасын стандарт
дәрәҗәсеннән дә ким булмаган дәрәҗәгә кадәр расларга кирәк.
Россия Федерациясе территориясендә теркәлгән юридик затлар һәм юридик
затлар вәкилләре гариза һәм кирәкле документларны республика порталы аша
җибәргәндә гаризаны көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән
имзалыйлар.
Запросны биргәндә мөрәҗәгать итүче Республика порталы ярдәмендә
документларның электрон рәвешләрен яисә мондый документларны төзүгә һәм
имзалауга вәкаләтле затларның «Электрон имза турында» 2011 елның 06
апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә электрон имза
белән имзаланган документларны электрон рәвештә тапшыра.
2.5.4. Мөрәҗәгать итүчедән таләп итү тыела:
1) муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле рәвештә барлыкка килә торган
мөнәсәбәтләрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисә
аларны гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне башкару документларын һәм
мәгълүматны бирү;
2) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 өлешендә
күрсәтелгән исемлекләргә кертелгән мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсендә
күрсәтелә торган хезмәтләрне, шул исәптән муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле
һәм башка дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына, оешмаларга
мөрәҗәгать итү белән бәйле килештерүләрне гамәлгә ашыру;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тартканда яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, яисә түбәндәге
очраклардан тыш, документларның булмавы һәм (яки) дөреслеге күрсәтелмәгән
документлар һәм мәгълүмат бирү:
а) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризаны башта тапшырганнан соң
муниципаль хезмәт күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актлар таләпләрен
үзгәртү;
б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризада һәм муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканнан соң яки
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканнан соң, яисә элек тәкъдим ителгән
документлар комплектына кертелмәгән документларда хаталарның булуы;
в) документларның гамәлдә булу срогы тәмамлану яки муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканнан соң, йә
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканнан соң мәгълүматны үзгәртү;
г) Башкарма комитетның, КФҮ хезмәткәренең вазыйфаи затының, МФЦ
хезмәткәренең хаталы яки хокукка каршы гамәлләре (гамәл кылмау) фактын
(билгеләрен) ачыклау, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны
кабул итүдән баш тарткан очракта йә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул
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итүдән баш тарткан очракта Башкарма комитет җитәкчесе имзасы белән язмача
рәвештә мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә, шулай ук бирелгән уңайсызлыклар өчен
гафу үтенәләр.;
4) электрон рәвешләре 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты нигезендә элек таныкланган документлар
һәм мәгълүматны кәгазьдә бирү, мондый документларга тамгалар килү яисә аларны
алу, федераль законнарда билгеләнгән башка очраклардан тыш.
2.6. Дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары яки
җирле үзидарә органнары карамагында булган, шулай ук мөрәҗәгать итүче
аларны, шул исәптән электрон формада алу ысулларын, аларны бирү тәртибен,
дәүләт органы, җирле үзидарә органы яисә әлеге документлар белән эш итүче
оешма карамагында булган муниципаль хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый
актлар нигезендә кирәкле документларның тулы исемлеге
Әлеге категориягә кертелергә мөмкин булган документларны тапшыру таләп
ителми
2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге
2.7.1. Документлар кабул итүдән баш тарту өчен нигез булып тора:
1) РФ ШрК 55 статьясындагы 16 өлешенең беренче абзацында каралган
мәгълүматларның төзелеш тәмамлануы турында хәбәрнамәдә булмавы;
2) Тапшырылган
документларның
Регламентның
2.5
пунктында
күрсәтелгән документлар исемлегенә һәм таләпләргә туры килмәве;
3) РФ ГрК 55 статьясындагы 16 өлешенең 1-3 пунктларында каралган
документларның булмавы;
4) әгәр төзелеш тәмамлану турында хәбәрнамә планлаштырылган төзелеш
турында хәбәр алынган көннән алып ун ел узгач кергән булса, аның нигезендә
индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты объектын төзү яисә
реконструкцияләү башкарылган, яисә мондый индивидуаль торак төзелеше
объектын яисә бакча йортын планлаштырылган төзү турында хәбәрнамә элегрәк
юлланмаган булса (шул исәптән төзүчегә РФ ГрК ның 51.1 маддәсенең 6 өлеше
нигезендә кайтарылган);
5) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда аларның эчтәлеген
төгәл аңларга мөмкинлек бирми торган килешенмәгән төзәтүләр, җитди бозулар
булу;
6) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
7) үз көчен югалткан документларны тапшыру;
8) дөрес булмаган һәм (яки) каршылыклы белешмәләр, килешенмәгән
төзәтмәләр, җитди зыяннар булган документлар, үз көчен югалткан
документларның эчтәлеген бертөсле аңлатырга мөмкинлек бирми торган
документлар тапшыру;
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9) гариза (запрос) мөрәҗәгать итүче исеменнән вәкаләтле зат тарафыннан;
10) регламент нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүне алучы булмаган затка
муниципаль хезмәт күрсәтүне сорап мөрәҗәгать итү;
11) гаризаның электрон формасында мәҗбүри кырларны дөрес тутырмау;
12) гаризаның электрон формасында һәм тапшырылган документларда
каршылыклы мәгълүматлар булу;
13) гариза (запрос) һәм башка документлар электрон имза кулланып,
гамәлдәге законнарны бозып, электрон култамга белән кул куелды;
14) электрон документлар аларны бирү форматына таләпләргә туры килми
һәм (яки) укылмый.
2.7.2. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләр исемлеге төгәл булып тора.
2.7.3. Гариза һәм муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны
кабул итүдән баш тарту турындагы карар мөрәҗәгать итүчене кабул итү вакытында
да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан ведомствоара
мәгълүмати бәйләнешләрдән файдаланып, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документларны (белешмәләрне) алганнан соң да, гаризаны теркәгәннән
соң 7 эш көненнән дә артмаган вакыт эчендә кабул ителергә мөмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп, Регламентка 4 нче
кушымтада билгеләнгән форма нигезендә рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә
башкарма комитетның вәкаләтле вазифаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзалана һәм мөрәҗәгать
итүчегә муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар кабул ителгән көнне Республика порталындагы шәхси
кабинетына һәм (яисә) КФҮкә җибәрелә.
2.7.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм документлар
Бердәм Порталда бастырылган муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе
турындагы мәгълүмат нигезендә бирелгән очракта, гаризаны һәм башка
документларны кабул итүдән баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору яки муниципаль хезмәт
күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге
2.8.1. Хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр каралмаган.
2.8.2. Хезмәтне күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр каралмаган.
2.9. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен алына торган дәүләт пошлинасы яки
башка төрле түләү алу тәртибе, күләме һәм нигезләре
Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә
2.10. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган
хезмәтләр исемлеге, шул исәптән муниципаль хезмәте күрсәтүдә катнашучы
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оешмалар тарафыннан бирелә торган документ (-лар) турында мәгълүмат
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган
хезмәтләр күрсәтү өчен түләү күләмен исәпләү методикасы турындагы
мәгълүматны да кертеп, мондый түләүне алу тәртибе, күләме һәм
нигезләре
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтү, муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша
торган оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәт күрсәтү турында гариза
биргәндә һәм мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең
максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмәттән файдалануга гариза биргәндә көтү вакыты 15
минуттан артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәттән һәм муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнаша торган оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәттән
файдалану турындагы гаризасын, шул исәптән электрон формада, теркәү вакыты
һәм тәртибе
2.13.1.Гариза биргән көнне КФҮкә шәхси мөрәҗәгать иткәндә гариза
бирүчегә теркәлү номеры һәм электрон гариза бирү датасы белән КФҮ АИС ыннан
өземтә бирелә.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибәргәндә гариза бирүче гариза
биргән көнне Республика порталының шәхси кабинетында һәм электрон почта аша
гариза җибәрелгән, анда теркәү номеры һәм гариза бирү датасы күрсәтелә.
2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә торган бүлмәләргә, көтү залына,
муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны
тутыру үрнәкләре һәм һәр муниципаль хезмәтне күрсәтү өчен кирәкле
документлар исемлеге булган мәгълүмат стендларына, мондый хезмәт күрсәтү
тәртибе турында визуаль, текстлы һәм мультимедияле мәгълүматны урнаштыруга
һәм рәсмиләштерүгә, шул исәптән инвалидларны социаль яклау турында
федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә күрсәтелгән
объектларга инвалидлар өчен керү мөмкинлеген тәэмин итүгә карата
таләпләр
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2.14.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы система һәм янгын
сүндерү системасы белән җиһазландырылган биналарда һәм бүлмәләрдә
башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү урыннары документлар тутыру өчен
кирәкле җиһазлар, мәгълүмат стендлары белән җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына тоткарлыксыз керү
мөмкинлеге тәэмин ителә (бинага уңайлы керү-чыгу һәм аның эчендә хәрәкәт итү).
Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, текстлы һәм
мультимедиа мәгълүматы мөрәҗәгать итүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул
исәптән инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү урынына каршылыксыз керү
максатларында түбәндәгеләр тәэмин ителә:
1) күрү сәләте һәм мөстәкыйль хәрәкәт итү функциясе бозылуга ия булган
инвалидларны озата бару һәм аларга ярдәм күрсәтү;
2) транспорт чарасына утырту һәм аннан төшерү мөмкинлеге, шул исәптән
кресло-коляска кулланып;
3) инвалидларның хезмәт күрсәтүләргә тоткарлыксыз керүен тәэмин итү өчен
кирәкле җиһазларны һәм мәгълүмат йөртүчеләрне аларның тормыш эшчәнлеген
чикләүне исәпкә алып тиешенчә урнаштыру;
4) инвалидлар өчен кирәкле тавыш һәм күрү мәгълүматын, шулай ук
язуларны, билгеләрне һәм Брайль рельеф-нокталы шрифты белән башкарылган
башка текст һәм график мәгълүматны кабатлау;
5) сурдотәрҗемәче һәм тифлосурдотәрҗемәчегә катнашуга рөхсәт;
6) проводник-этне (озата баручы эт) махсус укытуны раслый торган, аны
махсус укытуны раслый торган һәм Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау
министрлыгының «Проводник этне махсус укытуны раслаучы документ формасын
һәм аны бирү тәртибен раслау турында» 2015 елның 22 июнендәге 386н номерлы
боерыгы белән билгеләнгән тәртиптә һәм форма буенча бирелә торган документ
булганда кертү.
2.14.3. Инвалидлар өчен муниципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә ашырыла торган
объектларга һәм әлеге пунктның 1 – 4 пунктларында күрсәтелгән муниципаль
хезмәт күрсәтүдә кулланыла торган акчаларга үтемлелекне тәэмин итү өлешендә
2016 елның 1 июленнән соң файдалануга тапшырылган яисә модернизация узган
объектларга һәм чараларга карата таләпләр кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәркем файдалана алырлык булуы
һәм сыйфаты күрсәткечләре, шул исәптән гариза бирүченең вазифаи затлар белән
аралашу саны һәм аларның дәвамлылыгы, муниципаль хезмәт күрсәтүнең
барышы турында мәгълүмат алу мөмкинлеге, шул исәптән мәгълүматкоммуникация технологияләрен кулланып, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә (шул исәптән тулы күләмдә) муниципаль
хезмәт күрсәтү мөмкинлеге булу яисә булмау, гариза бирүченең сайлавы буенча
(экстерриториаль принцип) җирле үзидарә башкарма комитеты органының теләсә
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кайсы территориаль бүлекчәсендә, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү
үзәкләрендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү турында 210 –ФЗ номерлы
Федераль законның 15.1 статьясында каралган мөрәҗәгатьләр (комплекслы
мөрәҗәгать)
2.15.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы
күрсәткечләре булып тора:
җәмәгать транспортыннан файдалану мөмкинлеге булган зонада
документлар кабул итү һәм бирү алып барыла торган бинаның урнашу урыны;
белгечләрнең, шулай ук гариза бирүчеләрдән документлар кабул итә торган
бүлмәләрнең җитәрлек санда булуы;
мәгълүмат стендларында, муниципаль районның рәсми сайтында, Бердәм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе
һәм сроклары турында тулы мәгълүмат булу;
инвалидларга башкалар белән тигез дәрәҗәдә хезмәтләрдән файдаланырга
комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдәм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү сыйфаты күрсәткечләре булып тора:
1) документларны кабул итү һәм карап тикшерү срокларын үтәү;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алу срокларын үтәү;
3) Башкарма комитет хезмәткәрләренең Регламентны үтәмәүләренә карата
нигезле шикаятьләр булмау;
4) мөрәҗәгать итүченең вазифаи затлар белән
аралашу саны
(консультацияләрне исәпкә алмыйча):
4.1) муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә, барлык кирәкле документлар белән
гариза биргәндә мөрәҗәгать итүче КФҮ хезмәткәрләре белән бер тапкыр аралаша;
4.2) КФҮтә муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсен электрон
документның басма нөхсәсе рәвешендә алу кирәк булган очракта -бер тапкыр.
Дәүләт хезмәтен күрсәткәндә гариза бирүченең Министрлык белгече белән
бер мәртәбә аралашуы озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мөрәҗәгать итүче күчмә радиотелефон элемтәсе җайланмалары ярдәмендә
муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын Бердәм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдәмендә бәяләргә хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында мәгълүматны
мөрәҗәгать итүче Бердәм порталда яисә Республика порталында, КФҮ шәхси
кабинетында алырга мөмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү, яшәү урынына яки фактта яшәү (тору)
урынына бәйсез рәвештә, теләсә кайсы КФҮтә гамәлгә ашырыла.
Муниципаль хезмәт комплекслы запрос составында күрсәтелә
2.16. Башка таләпләр, шул исәптән экстрориаль принцип буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең үзенчәлекләрен исәпкә алучы (әгәр муниципаль
хезмәт экстриториаль принцип буенча бирелгән булса) һәм электрон формада
муниципаль хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре
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2.16.1. Муниципаль хезмәт электрон формада күрсәтелгәндә, гариза бирүче
түбәндәгеләргә хокуклы:
а) бердәм порталда яисә региональ порталда урнаштырылган муниципаль
хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында мәгълүмат алуга;
б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза һәм муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле башка документларны, шул исәптән электрон рәвешләре 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты
нигезендә, Республика порталыннан файдаланып, электрон рәвештә таныкланган
документларны һәм мәгълүматны бирергә;
в) муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формада бирелгән
гаризаларны үтәү барышы турында мәгълүматлар алырга;
г) портал ярдәмендә муниципаль хезмәт күрсәтү сыйфатын бәяләүне гамәлгә
ашырырга;
д) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон документ формасында
алырга;
е) Башкарма комитет карары һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына), шулай
ук аның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләрнең республика порталы,
федераль дәүләт мәгълүмат системасы порталы аша дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дәүләт һәм муниципаль
хезмәткәрләр тарафыннан башкарылган карарларга һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) судка кадәр шикаять бирү процессын тәэмин итә торган шикаять
бирергә.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердәм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белән, теләсә нинди башка формада
гариза бирү зарурлыгыннан башка гамәлгә ашырыла
2.16.3. КФҮтә кабул итүгә мөрәҗәгать итүчеләрне теркәү (алга таба - язылу)
Республика порталы, КФҮ контакт-үзәге телефоны аша башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчегә кабул итү өчен теләсә нинди ирекле датага һәм вакытка
күпфункцияле үзәктә билгеләнгән график буенча язылу мөмкинлеге бирелә.
Билгеле бер датага язылу шушы датага кадәр тәүлек эчендә тәмамлана.
Республика порталы ярдәмендә алдан язылуны гамәлгә ашыру өчен
мөрәҗәгать итүчегә соратып алына торган мәгълүматларны күрсәтергә кирәк, шул
исәптән:
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта),
телефон номеры
электрон почта адресы (теләге буенча);
кабул итү көне һәм вакыты.
Мөрәҗәгать итүчене алдан язып куйганда хәбәр иткән белешмәләр
мөрәҗәгать итүче шәхсән кабул иткәндә тапшырылган документларга туры
килмәгән очракта, алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны гамәлгә ашырганда гариза бирүчегә талон-раслау
мөмкинлеге бирелә. Мөрәҗәгать итүче электрон почта адресын хәбәр иткән
очракта, күрсәтелгән адреска шулай ук кабул итү датасы, вакыты һәм урыны
күрсәтелгән алдан язылуны раслау турында мәгълүмат җибәрелә.
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Алдан язылуны гамәлгә ашырганда гариза бирүчегә мәҗбүри рәвештә, кабул
итү вакытыннан 15 минут узгач, алдан язылу гамәлдән чыгарылуы турында хәбәр
ителә.
Мөрәҗәгать итүче теләсә кайсы вакытта алдан язылудан баш тартырга
хокуклы.
Мөрәҗәгать итүчедән, Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары
нигезендә идентификация һәм аутентификация узудан тыш, кабул итү максатын
күрсәтүдән, шулай ук кабул итү өчен броньларга кирәк булган вакытлыча интервал
дәвамлылыгын исәпләү өчен кирәк булган мәгълүматлардан башка гамәлләр
кылуны таләп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән
административ процедураларны электрон формада башкару үзенчәлекләре,
шулай ук административ процедураларны күпфункцияле үзәкләрдә башкару
үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау.
3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:
1) мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр бирү;
2) мөрәҗәгать итүче тарафыннан бирелгән документлар комплектын кабул
итү һәм карау;
3) ведомствоара мөрәҗәгатьләрне формалаштыру һәм муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнаша торган органнарга юллау;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү;
5) мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү (җибәрү).
3.2. Мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр күрсәтү
3.2.1. Административ процедураны үтәүне башлауның нигезе - мөрәҗәгать
итүченең муниципаль хезмәт күрсәтүгә бәйле мәсьәләләр буенча мөрәҗәгате.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
булып тора:
- күпфункцияле үзәккә мөрәҗәгать иткәндә - КФҮ хезмәткәре;
- мөрәҗәгать итүченең башкарма комитетка мөрәҗәгатендә - башкарма
комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга таба консультацияләү өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Мөрәҗәгать итүче шәхсән КФҮкә, телефон һәм электрон почта аша
мөрәҗәгать итәргә, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары
турында Республика порталында консультация алырга хокуклы.
КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчегә, шул исәптән, составы, бирелә торган
документлар формасы һәм муниципаль хезмәт күрсәтү өчен башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр бирә.
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Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында
мәгълүматны күпфункцияле үзәк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле
рәвештә алырга мөмкин.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һәм муниципаль хезмәттән файдалануга кагылышлы башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр.
3.2.3. Мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетка телефон һәм электрон почта
аша мөрәҗәгать итәргә, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм
сроклары турында Башкарма комитет сайтында консультация алырга хокуклы.
Регламентның 1.3.4 пункты таләпләре нигезендә мөрәҗәгать итүчегә
консультация бирү өчен җаваплы вазыйфаи зат хәбәр итә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һәм муниципаль хезмәттән файдалануга кагылышлы башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр.
3.3. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һәм карау
3.3.1. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү өчен документлар кабул итү яки
КФҮнең ерактан торып эш урыны.
3.3.1.1. Мөрәҗәгать итүче (мөрәҗәгать итүче вәкиле) КФҮгә муниципаль
хезмәт күрсәтү турындагы гарызнамә белән мөрәҗәгать итә һәм регламентның 2.5
пункты нигезендә документлар тапшыра.
3.3.1.2. КФҮ хезмәткәре, гаризалар кабул итүне алып баручы:
мөрәҗәгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вәкаләтләрен тикшерә;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән таләпләргә туры
килү-килмәвен тикшерә;
КФҮ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны басма чыганакта
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлый;
КФҮ АИСтан гаризаны кәгазьдә чыгарып ала;
мөрәҗәгать итүчегә тикшерү һәм имзалау өчен тапшыра;
имзаланганнан соң КФҮнең АИСда имзаланган гаризасын сканерлый;
электрон формада тапшырылган документларны яки документларның
электрон үрнәкләрен КФҮ АИСка урнаштыра, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һәм кәгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
мөрәҗәгать итүчегә документларны кабул итү турында язу бирә.
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Процедуралар нәтиҗәсе: җибәрергә әзер гариза һәм документлар пакеты.
3.3.1.3. КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчедән Башкарма комитетка электрон
формада кабул ителгән документлар пакетын (электрон эшләр пакетлары
составында) мөрәҗәгать итүчедән КФҮ структур бүлекчәсенә мөрәҗәгать иткән
көннән бер эш көне эчендә җибәрә.
Процедураның нәтиҗәсе: электрон хезмәттәшлек системасы ярдәмендә
башкарма комитетта җибәрелгән гариза һәм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмәт күрсәтү өчен электрон
рәвештә документлар кабул итү.
3.3.2.1. Мөрәҗәгатҗь итүче Республика порталы аша электрон формада
гариза бирү өчен түбәндәге гамәлләрне башкара:
Республика порталында авторизация үтә;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган белешмәләрне
үз эченә алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетә (кирәк булганда);
электрон формада муниципаль хезмәт күрсәтү шартлары һәм тәртибе белән
танышу һәм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хәбәр ителгән белешмәләрнең дөреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибәрә (тиешле электрон гариза формасындагы
төймәгә баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы федераль закон таләпләре һәм 210-ФЗ
номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә (гади электрон имза һәм (яки)
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән) имзалана;
электрон гариза җибәрү турында хәбәрнамә ала.
3.3.2.2. Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитетка җибәрелгән
электрон эш, электрон багланышлар системасы аша.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм башка
документлар керү административ процедураны башкару өчен нигез булып тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - документлар кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документларны карап тикшерүгә алганнан соң, документларны кабул итү
өчен җаваплы вазыйфаи зат:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендә номер һәм "Документларны
тикшерү" статусы бирә, бу Республика порталының шәхси кабинетында чагыла;

16

электрон эшләрне, шул исәптән мөрәҗәгать итүче тарафыннан электрон
формада бирелгән документларны һәм документларның электрон үрнәкләрен
өйрәнә;
электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерә;
Бердәм порталга мөрәҗәгать итү юлы белән электрон имзаның чынбарлык
шартлары үтәлешен тикшерә (мөрәҗәгать итүче тарафыннан көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән имзаланган документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезләр булганда, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар проектын әзерли .
Әгәр көчәйтелгән квалификацияле электрон имзаны тикшерү нәтиҗәсендә
аның чынбарлык шартларының үтәлмәве ачыкланса, баш тарту турында карар
проекты 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченә
алырга тиеш, алар аны кабул итү өчен нигез булып тора.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп (муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр
мондый документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга бәйле булган
очракта, документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә документларның
(мәгълүматның) атамасы турында мәгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган,
дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, билгеләнгән таләпләрне
бозып тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендә формада
рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә электрон документлар әйләнеше системасы
аша килештерүгә җибәрелә.
Карар проектны килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында каралган
тәртиптә гамәлгә ашырыла .
Документларны кабул итүдән баш тарту өчен Регламентның 2.7.1 пунктында
каралган документларны кабул итүдән баш тарту нигезләре булмаган очракта,
документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат гариза кергән көннән бер эш
көне эчендә мөрәҗәгать итүчегә гаризаның теркәү номерын, гариза алу датасын,
аңа тапшырылган файлларның исемлекләре, муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алу
датасын үз эченә алган хәбәрнамә .
3.3.3.2. Регламентның 3.3.1 пунктында күрсәтелгән процедураларны үтәү,
техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамәлгә ашырыла .
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белән билгеләнгән процедуралар карауга
гариза кергән көннән бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла .
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карауга кабул ителгән гариза яки карар проекты.
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3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган органнарга ведомствоара
мөрәҗәгатьләр формалаштыру һәм җибәрү.
3.4.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып, мөрәҗәгать
итүчедән кабул ителгән документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмәткәр), административ процедураны башкаруга вәкаләтле вазыйфаи зат
(хезмәткәр), вазыйфаи зат (хезмәткәр) алу тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат).
Ведомствоара запросларны җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи зат,
регламентның 2.6 пунктында каралган документларны һәм белешмәләрне тапшыру
турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша
(техник мөмкинлек булмаганда – башка ысуллар белән) электрон формада төзи һәм
җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгатьләргә җаваплар
алынган көнне гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: хакимият органнарына һәм (яисә) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибәрелгән мөрәҗәгатьләр.
3.4.2. Белешмәләр белән тәэмин итүче белгечләре, ведомствоара электрон
хезмәттәшлек системасы аша кергән запрослар нигезендә, соратып алына торган
документларны (мәгълүмат) тапшыралар яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмау турында хәбәрнамәләр (алга таба –
баш тарту турында хәбәрнамә) җибәрәләр.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар, федераль законнар,
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль законнар
нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасының норматив хокукый актлары
белән билгеләнмәгән булса, документ һәм мәгълүмат бирә торган органга яки
оешмага ведомствоара запрос килеп ирешкән көннән алып өч көн эчендә гамәлгә
ашырыла.
Административ процедураларны башкару нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр
тора: муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар (белешмәләр), яисә
ведомствоара запрослар җибәргән өчен җаваплы вазыйфаи затка җибәрелгән баш
тарту турында белдерү.
3.4.3. Ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар (белешмәләр), яки документ
һәм (яки) мәгълүмат булмаганда баш тарту турында хәбәрнамә ала;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезләр булганда, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар проектын әзерли .
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп (муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр
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мондый документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга бәйле булган
очракта, документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә документларның
(мәгълүматның) атамасы турында мәгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган,
дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, билгеләнгән таләпләрне
бозып тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендә формада
рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә электрон документлар әйләнеше системасы
аша килештерүгә җибәрелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тәртиптә гамәлгә ашырыла .
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар
(белешмәләр) комплекты.
3.4.4. Регламентның 3.4.1, 3.4.3 пунктларында күрсәтелгән процедураларны
үтәү, техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын, шул исәптән гаризаны
Регламентның 2.13 пункты нигезендә теркәгән мизгелдән файдаланып, автоматик
режимда гамәлгә ашырыла.
3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында күрсәтелгән административ
процедураларны үтәүнең максималь вакыты өч эш көне тәшкил итә.
3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү.
3.5.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып, ведомствоара
запрослар җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документлар (белешмәләр) комплекты керү тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен җаваплы
вазыйфаи зат:
капиталь төзелеш объектын (федераль яки региональ әһәмияттәге тарихи
җирлек чикләрендә индивидуаль торак төзелеше яки бакча йорты төзелеше яисә
үзгәртеп корылган очракта) тикшерү һәм карап тикшерүне гамәлгә ашыра.
Регламентның 2.8 пунктында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтүдән
баш тарту өчен нигезләр ачыкланганда, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
турында карар проектын әзерли; ;
Регламентның 2.8 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш
тарту өчен нигезләр булмаган очракта, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
документларны карау йомгаклары буенча, Регламентның 2.3 пункты нигезендә
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен проектка әзерли (алга таба - карар проекты);
..
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әзерләнгән карар проектын билгеләнгән тәртиптә электрон документ
әйләнеше системасы аша килештерүгә җибәрә.
Административ процедуралар ике эш көне дәвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тарту турындагы карар проектын килештерү һәм кул кую (алга табадокументлар проектлары) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен
җаваплы структур бүлекчә җитәкчесе, Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары,
Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан башкарыла.
Кисәтүләр булган әзерләнгән проектлар муниципаль хезмәт нәтиҗәсен
әзерләү өчен җаваплы затка кире кайтарыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән
гыйбарәт: муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тарту турында карар, төзелешкә рөхсәт бирү (төзелешкә рөхсәт кертүне) яисә
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар.
Процедураның срогы: бер эш көне дәвамында.
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында күрсәтелгән процедураларны
үтәү, техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамәлгә ашырыла .
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында күрсәтелгән административ
процедураларны үтәүнең максималь вакыты- өч эш көнен тәшкил итә.
3.6. Мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү (җибәрү)
3.6.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып
административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмәт күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документ алу тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - документлар кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документлар бирү (җибәрү) өчен җаваплы вазыйфаи зат:
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү һәм (яки) шәһәр төзелеше
эшчәнлеген тәэмин итү буенча мәгълүмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында мәгълүматларны
теркәүне һәм кертүне тәэмин итә;
мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) электрон хезмәт күрсәтү юлы белән
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе һәм КФҮтә муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсен алу мөмкинлеге турында Республика порталы аша хәбәр итә.
Процедураларны үтәү, техник мөмкинлек булганда, автомат рәвештә дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән автоматлаштырылган
мәгълүмат системасын кулланып гамәлгә ашырыла.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитетның
вәкаләтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмәт
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күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документка кул куйган көнне гамәлгә
ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүмат системаларында муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәләре турында мәгълүмат урнаштыру, мөрәҗәгать итүчегә (аның
вәкиленә) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре һәм аны алу ысуллары турында
белдерү.
3.6.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен бирү (җибәрү) тәртибе:
3.6.2.1. КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать иткәндә, КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгаь
итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен кәгазьдә электрон документ нөсхәсе
рәвешендә бирә. Мөрәҗәгать итүче таләбе буенча, электрон документ нөсхәсе
белән бергә, аңа электрон документның нөсхәсе төшерүгә язылу юлы белән
бирелергә мөмкин.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче килгән
көнне күпфункцияле үзәкнең хезмәт регламентында билгеләнгән вакытларда чират
тәртибендә башкарыла.
3.6.2.2. Мөрәҗәгать итүче Республика порталы аша муниципаль хезмәт
күрсәтүне сорап мөрәҗәгать иткәндә, мөрәҗәгать итүченең шәхси кабинетына
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган, Башкарма комитетның вәкаләтле
вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән
имзаланган документның электрон үрнәге автомат рәвештә җибәрелә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитетның
вәкаләтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документка кул куйган көнне гамәлгә
ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүне
раслаучы (шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту) республика
порталын кулланып җибәрү (бирү).
3.7. Техник хаталарны төзәтү
3.7.1. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетка җибәрә:
техник хатаны төзәтү турында гариза (5 нче номерлы кушымта);
мөрәҗәгать итүчегә техник хатасы булган муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе буларак бирелгән документ;
техник хаталар булуны дәлилләүче юридик көчкә ия документлар.
Муниципаль
хезмәт
нәтиҗәсе
булган
документта
күрсәтелгән
мәгълүматларда техник хатаны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле
вәкил) почта аша (шул исәптән электрон почта аша) яки Республика порталы яки
КФҮ аша бирә.
3.7.2. Документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
төзәтү турында гариза кабул итә, кушымталы документлар белән гаризаны терки
һәм документларны эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер
эш көне эчендә башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән, документларны
эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи затка карап тикшерүгә җибәрелгән гариза.
3.7.3. Документларны эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документка төзәтмәләр
кертү максатларында Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны
гамәлгә ашыра, төзәтелгән документны мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле вәкилгә)
техник хата булган документның оригиналын тартып алу белән шәхсән үзе бирә
яки мөрәҗәгать итүче адресына почта аша (электрон почта аша) документны
Башкарма комитетка техник хата булган документ оригиналын тапшырганда алу
мөмкинлеге турында хат җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура техник хаталар
ачыкланганнан соң яки теләсә кайсы кызыксынган заттан җибәрелгән хата барлыгы
турында гариза алганнан соң ике эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә тапшырылган (юлланган)
документ.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм
формалары
4.1. Җаваплы вазифаи затлар тарафыннан әлеге регламент кагыйдәләрен һәм
муниципаль хезмәт күрсәтүгә карата таләпләрне билгели торган башка норматив
хокукый актларны үтәүгә һәм башкаруга, шулай ук җаваплы затлар тарафыннан
карарлар кабул итүгә агымдагы контрольне гамәлгә ашыру тәртибе.
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту
гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һәм бетерүне,
муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерүне, җирле
үзидарә органнарындагы вазифаи затларның гамәлләренә (гамәл кылмавына)
карата карарлар әзерләүне үз эченә ала.
Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формаларына
түбәндәгеләр керә:
1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документ проектларын тикшерү һәм
килештерү.
2) эш башкаруны алып бару буенча тикшерүләрне билгеләнгән тәртиптә
үткәрү;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлеше буенча контроль
тикшерүләрне билгеләнгән тәртиптә үткәрү.
Агымдагы тикшерүне уздыру өчен электрон мәгълүматлар базасында булган
белешмәләр, хезмәт корреспонденциясе, административ процедуралар башкаручы
белгечләрнең телдән һәм язмача мәгълүматы, тиешле документларны исәпкә алу
журналлары һәм башка мәгълүматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмәт күрсәткәндә һәм карарлар кабул иткәндә гамәлләр
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кылуны тикшереп тору өчен җирле үзидарә органы җитәкчесенә муниципаль
хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.
Административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һәм эчтәлеген
бозу очраклары һәм сәбәпләре турында вазыйфаи затлар кичекмәстән муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенә хәбәр итәләр, шулай ук бозуларны бетерү
буенча ашыгыч чаралар күрелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедуралар
тарафыннан билгеләнгән гамәлләр эзлеклелегенең үтәлешенә агымдагы контроль
җирле үзидарә органы җитәкчесе урынбасары, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча
эшне оештыру өчен җаваплы, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча эшне оештыручы
бүлек башлыгы тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарә органының структур бүлекчәләре турындагы нигезләмәләр һәм вазифаи
регламентлар белән билгеләнә.
4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгы һәм сыйфаты буенча планлы һәм
планнан тыш тикшерүләр уздыру тәртибе һәм аларның кабатлану ешлыгы, шул
исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә
тотуның тәртибе һәм формалары.
Контроль тикшерүләр планлы (җирле үзидарә органы эшенең ярты еллык яки
еллык планнары нигезендә башкарыла) һәм планнан тыш булырга мөмкин.
Тикшерүләр уздыру барышында муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле барлык
мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яки гариза бирүченең конкрет мөрәҗәгате
карап тикшерелә ала.
4.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында алар тарафыннан кабул ителә торган
карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) өчен муниципаль хезмәт күрсәтүче орган
вазыйфаи затларының җаваплылыгы
Үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын
бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендә җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарә органы җитәкчесе гариза бирүчеләрнең мөрәҗәгатьләре
вакытында карап тикшерелмәве өчен җаваплы.
Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкче
урынбасары) әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ
гамәлләрне вакытында һәм (яки) тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплы.
Вазифаи затлар һәм башка муниципаль хезмәткәрләр муниципаль хезмәт
күрсәтү барышында кабул ителә (башкарыла) торган карарлар һәм кылына
(кылынмый) торган гамәлләр өчен законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы.
4.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне, шул исәптән гражданнар, аларның
берләшмәләре һәм оешмалары тарафыннан контрольдә тотуның тәртибенә һәм
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формаларына карата таләпләрне характерлый торган нигезләмәләр.
Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм
оешмалары тарафыннан тикшереп тору муниципаль хезмәт күрсәткәндә җирле
үзидарә органы эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе
турында тулы, актуаль һәм ышанычлы мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт
күрсәтү процессында мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карау
мөмкинлеге ярдәмендә гамәлгә ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, оешмалар, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмалар
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирүнең судка
кадәр (судтан тыш) тәртибе
5.1. Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт
күрсәтүче орган җитәкчесенең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк
хезмәткәренең, оешмаларның, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка
кадәр тәртиптә шикаять бирү хокукына ия.
Мөрәҗәгать итүче, шул исәптән түбәндәге очракларда шикаять белән
мөрәҗәгать итә ала:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән
таләпне, муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны теркәү срокларын бозу;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу; Бу очракта мөрәҗәгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш)
шикаять белдерү күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль
хезмәтләр күрсәтү йөкләнгән очракта мөмкин;
3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган
яисә гамәлгә ашырылмаган документларны яисә мәгълүматны таләп итү яисә
гамәлгә ашыру;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мөрәҗәгать итүчедән кабул итүдән баш
тарту;
5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда баш тарту нигезләре каралмаган булса, муниципаль хезмәт күрсәтүдән
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баш тарту. Бу очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең,
күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү күпфункцияле
үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлеше белән
билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү йөкләнгән очракта
мөмкин;
6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә гариза бирүчедән Россия Федерациясенең
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасының норматив хокукый
актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган түләү таләп итү;
7) хезмәт күрсәтүче орган, хезмәт күрсәтүче вазифаи зат, күпфункцияле үзәк,
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмалар яки аларның хезмәткәрләре
тарафыннан хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда алар
тарафыннан җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуы яки
мондый төзәтүләр кертүнең билгеләнгән вакытын бозу. Бу очракта мөрәҗәгать
итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш)
шикаять белдерү күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль
хезмәтләр күрсәтү йөкләнгән очракта мөмкин;
8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын
яки тәртибен бозу;
9) муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр федераль
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган
очракта, аны туктатып тору; Әлеге очракта мөрәҗәгать итүченең күпфункцияле
үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирүе карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә
210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән
тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән
булганда мөмкин.
10) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәткәндә, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә
муниципаль хезмәт күрсәтүдә, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1
өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һәм
(яисә) дөреслеге күрсәтелмәгән документларның яисә белешмәләрнең таләбе.
Әлеге очракта мөрәҗәгать итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк
хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан
тыш) шикаять бирүе карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять
белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы
күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
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5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазь чыганакта, электрон рәвештә муниципаль
хезмәтне күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы (алга таба күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы) дәүләт хакимиятенең тиешле органына,
шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә
каралган оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган
җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр
югары органга (аның булганда) бирелә яисә ул булмаганда, турыдан-туры
муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан карала. Күпфункцияле
үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә тапшырыла. Күпфункцияле
үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә Татарстан Республикасы норматив
хокукый акты белән вәкаләтле вазыйфаи затка тапшырыла. Оешмалар
хезмәткәрләренең 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1
өлешендә каралган карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
шикаятьләр әлеге оешмалар җитәкчеләренә тапшырыла.
Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша,
күпфункцияле үзәк аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, Бердәм порталдан яисә
Республика порталыннан, судка кадәр шикаять бирүнең мәгълүмати
системасыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең
шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. Күп функцияле үзәкнең, күп
функцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтыннан, Бердәм порталдан яисә
республика порталыннан, судка кадәр шикаять бирүнең мәгълүмат системасыннан
файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул
итүендә кабул ителергә мөмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүматтелекоммуникация челтәрен, әлеге оешмаларның рәсми сайтларын, Бердәм
порталны яисә республика порталын кулланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук
мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүендә кабул ителергә мөмкин.
5.3. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш:
1) муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи заты йә муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк, аның
җитәкчесе һәм (яисә) хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешендә каралган оешмалар, аларның җитәкчеләре һәм (яисә)
хезмәткәрләре, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять
белдерелә торган орган исеме;
2) мөрәҗәгать итүченең – физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме
(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать
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итүченең – юридик затның исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук
мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиешле элемтә өчен телефон номеры
(номерлары), электрон почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта
адресы;
3) муниципаль хезмәтне күрсәтүче органның, муниципаль хезмәтне
күрсәтүче органның вазыйфаи затының йә муниципаль хезмәткәрнең,
күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәкнең хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган күпфункцияле үзәк,
оешмаларның, аларның хезмәткәрләренең шикаять белдерелә торган карарлары
һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турында белешмәләр;
4) мөрәҗәгать итүче алар нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының яисә муниципаль
хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның, аларның
хезмәткәрләренең карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) белән килешми.
Мөрәҗәгать итүче дәлилләрне раслаучы документлар (булган очракта) яки
аларның күчермәләрен тапшырырга мөмкин.
5.4. Кергән шикаять кергән көннән соң килүче эш көненнән дә соңга
калмыйча теркәлергә тиеш.
5.5. Муниципаль хезмәт күрсәтә торган органга, күпфункцияле үзәккә,
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга, 210-ФЗ номерлы федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмаларга яки югары органга (ул булган
очракта) кергән шикаять – аны теркәгән көннән соң унбиш эш көне эчендә, ә
муниципаль хезмәт күрсәтә торган органның, күпфункцияле үзәкнең, 210-ФЗ
номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән
оешмаларның гариза бирүчедән документларны кабул итүдән яки җибәрелгән
хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуына шикаять бирелгән очракта
яисә мондый төр төзәтүләр кертүнең билгеләнгән вакытын бозуга карата шикаять
белдерелсә, аны теркәгән көннән соң биш эш көне эчендә карап тикшерелергә
тиеш.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның
берсе кабул ителә:
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, җибәрелгән
басмаларны һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда
хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә түләтү Россия Федерациясе норматив
хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә
канәгатьләндерелә;
2) шикаятьне канәгатьләндерү кире кагыла.
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килә торган
көннән дә соңга калмыйча, гариза бирүчегә язма формада һәм гариза бирүче теләге
буенча электрон формада шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре турында
дәлилләнгән җавап юллана.
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5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре турында мөрәҗәгать итүчегә җавапта
канәгатьләндерелергә тиешле дип тану очрагында, муниципаль хезмәт күрсәтүче
орган, күп функцияле үзәк яисә оешма тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатларында,
муниципаль хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашыручы орган яисә 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган гамәлләр турында
мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм
муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә кирәк булган
алдагы гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә.
5.8. Шикаять канәгатьләндерелмәскә тиешле дип танылган очракта, аны
карау нәтиҗәләре турында мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның
сәбәпләре турында дәлилле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять
бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нәтиҗәләре буенча
административ хокук бозу яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта,
шикаятьләрне карап тикшерү буенча вәкаләтле вазифаи зат, хезмәткәр, булган
материалларны, кичекмәстән, прокуратура органнарына җибәрә.

1 нче номерлы кушымта

ФОРМА

Шәхси торак төзелеше объекты яки бакча йорты төзүне яки реконструкцияләүне тәмамлау
турында хәбәрнамә бирү
е
«
»
20
л.

(төзелешенә рөхсәтләр бирүгә федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе
субъекты башкарма хакимияте органы, җирле үзидарә органы вәкаләтле вәкилнең исеме)
1. Төзүче турында мәгълүмат
1.1. Төзүче физик зат булса, физик зат
турында мәгълүмат:
1.1.1 Фамилиясе, исеме, атасы исеме (булган
очракта)
1.1.2 Яшәү урыны
1.1.3 Шәхесне таныклый торган документ
реквизитлары
1.2. Төзүче яисә техник заказчы юридик зат
булып
торган очракта, юридик зат
турында белешмәләр:
1.2.1 Атамасы
1.2.2 Урнашу урыны
1.2.3 Юридик затларның бердәм дәүләт
реестрында юридик затны дәүләт
теркәвенә алу язмасының дәүләт теркәве
номеры, мөрәҗәгать итүче чит ил юридик
заты булган очрактан тыш
1.2.4 Салым
түләүченең
тәңгәлләштерү
номеры, гариза бирүче 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 кишәрлеге турында белешмәләр
Җир кишәрлегенең кадастр номеры
(булган очракта)
Җир кишәрлеге урнашкан урынның
адресы яисә тасвирламасы
Төзүченең җир кишәрлегенә булган
хокук турындагы белешмәләр (хокук
билгели торган документлар)
Җир кишәрлегенә башка затларның
хокуклары барлыгы турындагы
белешмәләр (мондый затлар булганда)
Җир кишәрлегеннән файдалану рөхсәт
ителгән төр турында мәгълүмат
3. Капиталь төзелеш объекты турында мәгълүмат
Капиталь төзелеш объектыннан рөхсәт
ителгән файдалану рәвеше турында
белешмәләр (индивидуаль торак
төзелеше объекты яисә бакча йорты)
Хәбәрнамәне бирү максаты (төзү яки
реконструкцияләү)
Параметрлар турында мәгълүмат:
Җир өсте катлары саны
Биеклек
Җир кишәрлеге чикләреннән чигенүләр
турында мәгълүмат
Төзелеш мәйданы
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4. Җир кишәрлегендә капиталь төзелеш объектын төзүгә яки реконструкцияләүгә
планлаштырылган схематик сурәт
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Почта адресы һәм (яисә) электрон почта адресы:
_______________________________________________________

Индивидуаль торак төзелеше яисә бакча йорты төзелгән яисә реконструкцияләнгән объектның
шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы йә төзелгән яисә реконструкцияләнгән индивидуаль торак
төзелеше объектының яисә бакча йортының шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар
таләпләренә туры килмәве хакында хәбәрнамәне шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар
таләпләренә түбәндәгечә юлларга кирәк:
(почта адресына һәм (яки) электрон почтага яисә төзелешкә рөхсәтләр бирүгә вәкаләтле вәкилгә
федераль башкарма хакимият органына, Россия Федерациясе субъектының башкарма хакимият
органына яки җирле үзидарә органына, шул исәптән күп функцияле үзәк аша төзелешкә рөхсәтләр
бирүгә юллау юлы белән);
Шулай ук түбәндәгеләрне раслыйм:
(индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты)
күчемсез мөлкәтнең мөстәкыйль объектларына бүлү өчен, шулай ук хокукларны дәүләт
теркәвенә алган өчен дәүләт пошлинасы өчен түләү өчен билгеләнмәгән
.
(түләү документы реквизитлары)
Әлеге хәбәрнамә белән мин
(документларны тапшырган гражданинның фамилиясе, исеме,
шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалыгымны бирәм (төзүче физик зат булган очракта).
(йорт салучы яисә техник
заказчы юридик зат булган
очракта, вазыйфасы)

(имза)

(имзаның аңлатмасы)

М.У.(булган очракта)
Әлеге мөрәҗәгатькә кушымта итеп бирелә:

(Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55 статьясындагы 16 өлешендә 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
ФОРМА
федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы, җирле
үзидарә органы төзелешенә рөхсәтләр бирүгә вәкаләтле вәкилнең исеме

Кемгә:

Почта адресы,

Электрон почта адресы
(булган очракта):

Шәхси торак төзелеше яисә бакча йорты төзелгән яисә реконструкцияләнгән
объектның шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры килүе
турында хәбәрнамә
«

»

20

ел.

№

Шәхси торак төзелеше яисә бакча йорты төзелеше яисә реконструкциясе тәмамлану турында
хәбәрнамәне
карау
нәтиҗәләре
буенча
(алга таба – хәбәрнамә),
җибәрелгән
(җибәрү датасы)

теркәлгән

(хәбәрнамәне теркәү датасы һәм номеры)

ярашлылык турында хәбәр итә

(төзелгән яки реконструкцияләнгән)

,
хәбәрнамәдә

(индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты)

күрсәтелгән

һәм

җир

кишәрлегендә

урнашкан

(җир кишәрлегенең кадастр номеры (булган очракта), җир кишәрлегенең адресы яки тасвирламасы)

шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә.
(федераль башкарма хакимият органы, Россия
Федерациясе субъекты башкарма хакимияте
органы, җирле үзидарә органы төзелешенә
рөхсәтләр бирүгә вәкаләтле зат вазыйфасы)

Мөһер урыны

(имза)

(имзаның аңлатмасы)

3 нче номерлы кушымта
ФОРМА
федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы, җирле
үзидарә органы төзелешенә рөхсәтләр бирүгә вәкаләтле вәкилнең исеме

Кемгә:

Почта адресы,

Электрон почта адресы
(булган очракта):

Шәхси торак төзелеше яисә бакча йорты төзелгән яисә реконструкцияләнгән
объектның шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры
килмәве турында хәбәрхәбәрнамә
«

»

20

ел.

№

Шәхси торак төзелеше яисә бакча йорты төзелеше яисә реконструкциясе тәмамлану турында
хәбәрнамәне
карау
нәтиҗәләре
буенча
(алга таба – хәбәрнамә),
җибәрелгән
(җибәрү датасы)

теркәлгән

(хәбәрнамәне теркәү датасы һәм номеры)

туры килмәү турында хәбәр итәбез

(төзелгән яки реконструкцияләнгән)

,
хәбәрнамәдә

(индивидуаль торак төзелеше объекты яки бакча йорты)

күрсәтелгән

һәм

җир

кишәрлегендә

урнашкан

(җир кишәрлегенең кадастр номеры (булган очракта), җир кишәрлегенең адресы яки тасвирламасы)

шәһәр
нигез:
1.

төзелеше

эшчәнлеге

турындагы

законнар

таләпләре

буенча:

(Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 55 статьясындагы 19 өлешенең 1 пунктында күрсәтелгән
(Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2005, № 1, 16; 2018, № 32, 5135) индивидуаль торак төзелеше
объектының яисә бакча йорты параметрларының җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре, территорияне
планлаштыру документациясе, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, башка федераль законнар
белән билгеләнгән капиталь төзелеш объектлары параметрларына мәҗбүри таләпләргә туры килмәве
турында белешмәләр);

2.
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(индивидуаль торак төзелеше объектының яки бакча йортының тышкы кыяфәтен мондый объектның яисә
йортның тышкы кыяфәтен тасвирламасына (алга таба – планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәрнамә)
ЯКИ планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән типлаштырылган архитектура
карарына (алга таба-планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән типлаштырылган
архитектура карарына (алга таба-планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәрнамә) кушымта булып
торучы йортның яисә йортның тышкы кыяфәтен тасвирламасына туры килмәве яки төзүчегә индивидуаль
торак төзелеше яисә бакча йорты Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексының 51.1 статьясындагы 10
өлешенең 4 пунктында күрсәтелгән нигез буенча (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 2005, № 1, 16;
2018, № 32, 5133, 5135 ст.), индивидуаль торак төзелеше объектын яисә федераль яки региональ әһәмияттәге
тарихи җирлек чикләрендә бакча йортын төзегәндә яисә үзгәртеп корганда)

3.
(төзелгән яисә үзгәртеп корылган капиталь төзелеш объектының рөхсәт ителгән файдалану төренең
индивидуаль торак төзелеше объектыннан яки бакча йортыннан рөхсәт ителгән файдалану төре
планлаштырыла торган төзелеш турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән төргә туры килмәве турында белешмәләр)

4.
(Россия Федерациясе Җир һәм башка законнары нигезендә билгеләнгән чикләүләр нигезендә, хәбәрнамә керү
датасына, әлеге чикләүләр капиталь төзелеш объектын төзүгә, үзгәртеп коруга карата планлаштырылган
территорияне файдалануның махсус шартлары булган зонаны билгеләү яисә үзгәртү турында карарда
каралган очраклардан тыш, Россия Федерациясе Җир һәм башка законнар белән билгеләнгән чикләүләр
нигезендә һәм мондый капиталь төзелеш объекты файдалануга кертелмәгән булса, индивидуаль торак
төзелеше объектын яки бакча йортын урнаштырырга ярамау турында белешмәләр)
(федераль башкарма хакимият органы, Россия
Федерациясе субъекты башкарма хакимияте
органы, җирле үзидарә органы төзелешенә
рөхсәтләр бирүгә вәкаләтле зат вазыйфасы)

Мөһер урыны

(имза)

(имзаның аңлатмасы)

4 нче номерлы кушымта
(Дәүләт килешүен гамәлгә ашыручы орган бланкы)

Хәбәр итү
Мөрәҗәгате белән бәйле рәвештә

(Мөрәҗәгать итүче физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, юридик затның
исеме)

гариза№______________._____.________ Еллар, 0 ________________________________
_____________________________________________________________________________
нигезендә

тапшырылган документларны карау нәтиҗәләре буенча документлар кабул итүдән баш тарту
турында Карар кабул ителде:
1.
2.

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

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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5 нче номерлы кушымта
Татарстан Республикасы
_____________муниципаль районы
Башкарма комитеты Җитәкчесенә
Кемнән:________________________
___________
Техник хатаны төзәтү турында
гариза

Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында җибәрелгән хата турында хәбәр итәм
_______________________________________________________________
(хезмәтнең атамасы)
Язылган:____________________________________________________________
_____________________________________________
Дөрес мәгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибәрелгән техник хатаны төзәтүегезне һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе булып торган документка тиешле үзгәрешләр кертүегезне сорыйм.
Түбәндәге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны төзәтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгән очракта, әлеге карарны:
- электрон документны E-mail адресына:___________________;
- расланган күчермә рәвешендә кәгазь чыганакта почта аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Әлеге гаризага кертелгән, шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбәндә кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документ күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза биргән вакытта
бу документлар гамәлдә һәм андагы мәгълүматлар дөрес.
______________
(дата)

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

Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның " 21 " июль № 294
карарына 5 нче кушымта

Төзелешкә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга
таба - Регламент) төзелешкә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
(алга таба - муниципаль хезмәт) стандартын һәм тәртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: физик һәм юридик затлар (алга табамөрәҗәгать итүче).
1.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турындагы мәгълүмат
түбәндәгечә урнаштырыла:
1) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә
урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә
алган мәгълүмат стендларында.
2)
Чүпрәле
муниципаль
районының
«Интернет»
мәгълүматтелекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында (http://droganoye.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердәм дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердәм портал);
5) «Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр реестры»
дәүләт мәгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча консультацияләр
түбәндәгечә гамәлгә ашырыла:
1) телдән мөрәҗәгать иткәндә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәкләрендә - шәхсән яисә телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Чүпрәле муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба Башкарма комитет):
телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша;
язмача (шул исәптән электрон документ формасында) мөрәҗәгать иткәндә –
кәгазьдә почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.3. Республика реестрындагы белешмәләр нигезендә Бердәм порталда,
Республика порталындагы муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары
турында мәгълүмат мөрәҗәгать итүчегә бушлай бирелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе турындагы мәгълүматка
мөрәҗәгать итүче тарафыннан нинди дә булса таләпләр үтәлмичә, шул исәптән
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аны урнаштыру программа белән тәэмин итү хокукына ия булган программа белән
тәэмин итүче белән лицензия яисә башка килешү төзүне таләп итә торган
программа тәэминатын кулланмыйча гына керә ала.
1.3.4. Мөрәҗәгать итүче шәхсән яисә телефон аша мөрәҗәгать иткәндә,
кергән мөрәҗәгать нигезендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәге, Башкарма комитет урнашкан урын (адресы, эш графигы,
белешмә телефоннары); муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары һәм сроклары;
муниципаль хезмәт күрсәтелә торган гражданнар категорияләре; муниципаль
хезмәт күрсәтү мәсьәләләрен җайга сала торган норматив хокукый актлар;
муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гаризаны карау өчен кирәкле документлар
исемлеге, муниципаль хезмәт күрсәтү һәм теркәү сроклары; муниципаль хезмәт
күрсәтү барышы; муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча рәсми сайтта
урнаштыру урыны; муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат
бирү; затларның гамәлләренә яисә гамәл кылмауларына карата шикаять бирү
тәртибе турында мәгълүмат бирергә мөмкин.
Язма мөрәҗәгать буенча муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы бүлекнең
вазифаи затлары язма рәвештә мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү
тәртибен һәм әлеге Регламентның әлеге пунктында күрсәтелгән мәсьәләләрне
җентекләп аңлаталар һәм мөрәҗәгать итүчегә мөрәҗәгатьне теркәгән көннән алып
өч эш көне эчендә җавап җибәрәләр. Җаваплар мөрәҗәгать иткән теледә бирелә.
Мөрәҗәгать телендә җавап бирү мөмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасы дәүләт телләре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат
муниципаль районның рәсми сайтында һәм Башкарма комитет биналарындагы
мәгълүмат стендларында мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү өчен урнаштырыла.
Мәгълүмат стендларында һәм муниципаль районның «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштырыла торган
муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы дәүләт телләрендәге
мәгълүмат Регламентның 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
белешмәләрне, Башкарма комитетның урнашкан урыны, белешмә телефоннары,
эш вакыты, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча гаризалар кабул итү графигы
турындагы белешмәләрне үз эченә ала.
1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һәм аларны рәсми
бастырып чыгару чыганакларын күрсәтеп), муниципаль районның «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
Гамәлдәге редакциядә административ регламент тексты «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә муниципаль районның рәсми сайтында,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
мөрәҗәгать итүче - физик яисә юридик затлар (дәүләт органнарыннан һәм
аларның территориаль органнарыннан, бюджеттан тыш дәүләт фондлары
органнарыннан һәм аларның территориаль органнарыннан, җирле үзидарә
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органнарыннан тыш) яки аларның муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы сорап
телдән, язмача яисә электрон формада мөрәҗәгать иткән вәкаләтле вәкилләре;
төзүче-үзенә караган җир кишәрлегендә капиталь төзелеш объектларын
төзүне, үзгәртеп коруны, капиталь ремонтлауны, шулай ук инженерлык
эзләнүләрен башкаруны, әлеге объектларны төзү, реконструкцияләү, капиталь
ремонтлау өчен проект документларын әзерләүне гамәлгә ашыручы физик яки
юридик зат.
техник заказчы – төзүче тарафыннан вәкаләт бирелгән һәм төзүче исеменнән
инженерлык эзләнүләрен башкару, проект документларын әзерләү, капиталь
төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү, аларга капиталь ремонт ясау,
аларны сүтү турында килешүләр төзи, бирелгән эш төрләрен башкаруга биремнәр
әзерли, инженерлык эзләнүләрен башкаручы һәм (яки) проект документларын
әзерләүне, капиталь төзелеш объектларын төзүне, реконструкцияләүне, капиталь
ремонт ясауны, сүтүне, әлеге эш төрләрен башкару өчен кирәкле материаллар һәм
документлар әзерли, проект документларын раслый, капиталь төзелеш объектын
файдалануга тапшыруга рөхсәт алу өчен кирәкле шәһәр төзелеше эшчәнлеге
турындагы законнарда каралган башка функцияләрне гамәлгә ашыра. Төзүче
техник заказчының функцияләрен мөстәкыйль башкарырга хокуклы;
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтән
торып эшләү урыны - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 22
декабрендәге 1376 номерлы карары белән расланган «Дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүнең күп функцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру
кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә муниципаль районның шәһәр (авыл)
җирлегендә яисә Татарстан Республикасы шәһәр округында төзелгән дәүләти һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең территориаль
аерымланган структур бүлекчәсе (офисы);
техник хата – муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан
җибәрелгән һәм документка кертелгән мәгълүматларның (муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәсе), алар нигезендә мәгълүматлар кертелгән документлардагы
мәгълүматларга туры килмәвенә китергән хата (ялгыш язу, басма хата, грамматик
яки арифметик хата яисә шуңа охшаган хата);
ЕСИА – инфраструктурада идентификация һәм аутентификацияләүнең
бердәм системасы, ул дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен электрон
формада кулланыла торган мәгълүмати системаларның мәгълүмати-технологик
хезмәттәшлеген тәэмин итә.
Дәүләт мәгълүмат системаларында һәм башка мәгълүмат системаларында
булган мәгълүматтан (мөрәҗәгать итүче гражданнар һәм башкарма хакимият
органнары һәм җирле үзидарә органнары вазыйфаи затларының) мәгълүмати
хезмәттәшлектә катнашучыларның (мөрәҗәгать итүче гражданнарның һәм
вазыйфаи затларының) мәгълүмат алу мөмкинлеген тәэмин итә торган федераль
дәүләт мәгълүмат системасы;
КФҮ - «Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе (алга таба-КФҮ);
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КФҮ АИСы - Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләренең автоматлаштырылган мәгълүмат
системасы.
Төзелешкә рөхсәт, төзелеш, реконструкциянең аерым этапларына бирелә
торган очраклардан тыш, капиталь төзелеш объектын төзүне оештыру проекты
белән каралган бөтен вакытка бирелә. Шәхси торак төзелешенә рөхсәт ун елга
бирелә.
consultantplus://offline/ref=ED13868EAA462AE8944AA333460B2119435DCF
B0D7BCF673F6301638BB0A7668168C6A93073C21F3d5JТөзелешкә
рөхсәтнең
гамәлдә булу срогын озайту төзүченең кимендә алтмыш көн алдан бирелгән
гаризасы буенча, мондый рөхсәтнең гамәлдә булу срогы чыкканчы мөмкин.
Төзелешкә рөхсәтнең гамәлдә булу вакытын озайтуда, капиталь төзелеш объектын
төзү, реконструкцияләү мондый гариза бирү вакыты чыкканчы башланмаган
очрактабаш тарта.
Төзелешкә рөхсәт бирү түбәндәге очракта таләп ителми:
1) физик затка эшмәкәрлек эшчәнлеген гамәлгә ашыруга бәйле булмаган
максатлар өчен бирелгән җир кишәрлегендә гараж төзү яисә бакчачылык, дача
хуҗалыгы алып бару өчен бирелгән җир кишәрлегендә гараж төзү;
2) капиталь төзелеш объектлары (киосклар, навеслар һәм башкалар) булмаган
объектларны төзү, реконструкцияләү);
3) җир участогында ярдәмче куллану корылмаларын төзү;
4) капиталь төзелеш объектларының һәм (яки) аларның өлешләренең
үзгәрешләре, әгәр мондый үзгәрешләр аларның ышанычлылыгы һәм иминлегенең
конструктив һәм башка характеристикаларына кагылмаса һәм шәһәр төзелеше
Регламентында билгеләнгән рөхсәт ителгән төзелешнең, үзгәртеп коруның чик
параметрларыннан артмаса;
5) капиталь төзелеш объектларын капиталь ремонтлау;
5) Шәһәр төзелеше кодексы, Россия Федерациясе субъектларының шәһәр
төзелеше эшчәнлеге турындагы законнары нигезендә төзелешкә рөхсәт алу таләп
ителми торган башка очракларда»;
Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза дип (алга таба гариза) муниципаль хезмәт күрсәтү турында «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 2 статьясындагы 3 пункты (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон)
нигезендә бирелгән мөрәҗәгать аңлашыла.
2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмәт атамасы
Төзелешкә рөхсәт бирү
2.2. Җирле үзидарәнең муниципаль хезмәтне турыдан-туры күрсәтүче башкармабоеру органы исеме
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Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Башкарма комитеты.
2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре булып тора:
1) төзелешкә рөхсәт (2 нче кушымта)
2) төзелешкә озайтылган вакыт белән рөхсәт.
3) төзелешкә кертелгән үзгәрешләр белән рөхсәт.
4) төзелешкә рөхсәтнең нөсхәсен кабат (дубликатын) бирү.
5) муниципаль хезмәт күрсәтүне кире кагу турында карар
2.3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе мөрәҗәгать итүчегә «Электрон
имза турында» 2011 елның 06 апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба - 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендә башкарма комитетының (яки
башкарма комитетның) вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле имзасы
куелган электрон документ рәвешендә Республика порталының шәхси кабинетына
җибәрелә.
2.3.3. Мөрәҗәгать итүченең теләге буенча, муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе КФҮтә Башкарма комитет тарафыннан җибәрелгән, КФҮ мөһере һәм
КФҮ хезмәткәре имзасы белән расланган кәгазьдә бастырылган электрон документ
нөсхәсе рәвешендә алынырга мөмкин.
2.3.4. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон
документ яки электрон документ нөсхәсе рәвешендә муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсенең гамәлдә булу срогы дәвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган оешмаларга мөрәҗәгать итү
кирәклеген дә исәпкә алып, муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты, туктатып тору
мөмкинлеге Россия Федерациясе законнары белән каралган очракта, муниципаль
хезмәт күрсәтүне туктатып тору вакыты, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе
булган документларны тапшыру (юллау) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты:
Төзелешкә рөхсәт бирү-гариза бирү көнен дә кертеп, биш көн. Муниципаль
хезмәт күрсәтү вакыты гаризаны теркәгәннән соң икенче көнгә исәпләнә башлый.
Төзелешкә рөхсәт вакытын озайту-биш көн.
Төзелешкә рөхсәткә үзгәрешләр кертү-җиде эш көне.
Төзелешкә рөхсәт дубликатын бирү-өч көн.
2.4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктатып тору каралмаган.
2.4.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документны электрон
формадагы документ рәвешендә җибәрү муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен
рәсмиләштерү һәм теркәү көнендә башкарыла.
2.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен закон яисә башка норматив хокукый актлар
нигезендә кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләрнең, шулай ук мөрәҗәгать итүче
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тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле
һәм мәҗбүри булган хезмәтләрнең аларны алу ысуллары, шул исәптән электрон
рәвештә мөрәҗәгать итүче тарафыннан аларны алу ысуллары, аларны тапшыру
тәртибе нигезендә кирәкле һәм мәҗбүри булган документларның тулы исемлеге
2.5.1 Капиталь төзелеш объектын төзегән, реконструкцияләгән очракта
мөрәҗәгать итүче түбәндәгеләрне тапшыра:
1. Гариза:
- кәгазьдә документ рәвешендә;
- Региональ портал аша мөрәҗәгать иткән очракта 2011 елның 6 апрелендәге
63-ФЗ номерлы «Электрон имза турында»гы федераль закон таләпләре нигезендә
имзаланган электрон формада.
2) җир кишәрлегенә хокук билгели торган документлар (төп нөсхәләр яки
нотариаль тәртиптә расланган күчермәләр), шул исәптән сервитутны билгеләү
турында килешү, әгәр аңа хокук Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында
теркәлмәгән булса, гавами сервитутны билгеләү турында карар.
5) әлеге документлар (аларның күчермәләре яки андагы мәгълүматлар)
бәяләмәләрнең Бердәм дәүләт реестрында булмаса, проект документларында
булган материаллар:
а) аңлатма язуы;
б) капиталь төзелеш объектын, аңа килү юлларын һәм керү урыннарын, ачык
сервитутларның, археологик мирас объектларының тәэсир итү зоналары чикләрен
билгеләп, җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планында күрсәтелгән мәгълүмат
нигезендә башкарылган җир кишәрлегенең планлы ясалыш схемасы;
в) линия объектлары буенча территорияне планлаштыру документлары
составында расланган кызыл линия чикләрендә линия объектын урнаштыруны
раслаучы җир участогын планлаштыруны оештыру схемасы;
г) архитектура карарлары;
д) проектлана торган капиталь төзелеш объектын инженерлык-техник яктан
тәэмин итү челтәрләренә тоташтыру (технологик тоташтыру) урыннары
билгеләнгән инженерлык корылмалары, инженерлык-техник яктан тәэмин итү
челтәрләренең җыелма планы турында мәгълүматлар;
е) капиталь төзелеш объектын төзүне оештыру проекты;
ж) капиталь төзелеш объектларын, аларның өлешләрен сүтү яки сүтү
эшләрен оештыру проекты;
з) инвалидларның сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, ял, спорт һәм
башка социаль-мәдәни һәм коммуналь-көнкүреш юнәлештәге объектларга,
транспорт, сәүдә, җәмәгать туклануы объектларына, эшлекле, административ,
финанс, дини юнәлештәге объектларга, торак фонды объектларына керә алуын
тәэмин итү буенча чаралар исемлеге, Кодексның 49 статьясы нигезендә әлеге
объектларның проект документларына экспертиза уздырылмаган булса, әлеге
объектларны төзү, реконструкцияләү очрагында;
4) әгәр мондый проект документларына Кодексның 49 статьясы нигезендә
экспертиза ясалырга тиеш булса, капиталь төзелеш объектының проект
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документларына ясалган уңай экспертиза бәяләмәсе(Кодексның 48 статьясындагы
12.1 өлешендә каралган очракта төзелешнең аерым этапларына карата), Кодексның
49 статьясындагы 3.4 өлешендә каралган очракларда дәүләт экспертизасының уңай
бәяләмәсе, Кодексның 49 статьясындагы 6 өлешендә каралган очракларда проект
документларына дәүләт экология экспертизасының уңай бәяләмәсе, әгәр әлеге
документлар (аларның күчермәләре яки алардагы мәгълүматлар) Белешмәләрнең
бердәм дәүләт реестрында булмаса;
5) РФ ШрК 49 статьясындагы 3.5 өлешендә каралган бәяләмә,
модификацияләнгән проект документациясен куллану очрагында;
6) әлеге пунктның 10 пунктчасында күрсәтелгән күпфатирлы йортны
реконструкцияләү очрагыннан тыш, мондый объектны реконструкцияләү
очрагында, капиталь төзелеш объекты хокукына ия барлык затларның ризалыгы;
7) дәүләт хакимияте органы (дәүләт органы), «Росатом» атом энергиясе
буенча дәүләт корпорациясе, «Роскосмос» космик эшчәнлек буенча дәүләт
корпорациясе, дәүләт бюджеттан тыш фонды белән идарә итү органы яки җирле
үзидарә органы булган дәүләт (муниципаль) заказчысы тарафыннан дәүләт
(муниципаль) унитар предприятиесе, дәүләт (муниципаль) бюджет яки
автономияле учреждение хокук иясе булып торган дәүләт (муниципаль) милектәге
капиталь төзелеш объектында реконструкция ясаганда - мондый реконструкцияне
ясау, шул ук вакытта реконструкция ясаганда әлеге объектка китерелгәен зыянны
каплау шартлары һәм тәртибен билгеләүче килешү;
8) күп фатирлы йорттагы биналарның һәм машина урыннары хуҗаларының
гомуми җыелышы карары (күп фатирлы йортны реконструкцияләгәндә законнары
нигезендә кабул ителгән) яки, әгәр мондый реконструкция нәтиҗәсендә күп
фатирлы йортта гомуми милек күләме кимесә икән, күп фатирлы йорттагы барлык
бина хуҗалары һәм күп фатирлы йорттагы машина урыннары хуҗалары ризалыгы;
9) Проект документларына дәүләти булмаган экспертизаның уңай
бәяләмәсен биргән юридик затны аккредитацияләү турындагы таныклыкның
күчермәсе, проект документларына дәүләти булмаган экспертиза бәяләмәсе
тапшырылган очракта;
10) мәдәни мирас объектларын саклау буенча эшләр башкарганда мондый
объектның конструктив һәм башка ышанычлылык характеристикалары һәм
куркынычсызлыгы характеристикасы кагылса, мәдәни мирас объектлары турында
Россия Федерациясе законнарында каралган документлар;
2.5.2. Рөхсәт срогын озайтканда мөрәҗәгать итүче түбәндәгеләрне тапшыра:
1) төзелешкә рөхсәтнең гамәлдә булу вакытын озайту турында гариза
(төзелешкә рөхсәтнең гамәлдә булу вакыты чыкканчы 60 календарь көннән дә ким
булмаган вакыт эчендә тапшырыла).
Төзелешкә рөхсәтнең гамәлдә булу вакытын озайту турындагы гариза,
өлешле төзүдә катнашу килешүе нигезендә, күпфатирлы йортны һәм (яки) күчемсез
мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзү өчен гражданнарның һәм юридик
затларның акчаларын җәлеп итүче төзүче тарафыннан бирелә икән, мондый
гаризага төзүченең өлешле төзүдә катнашу шартнамәсе буенча торак урынын
тапшыру йөкләмәләрен тиешенчә үтәмәгән яисә күпфатирлы йортны һәм (яисә)
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күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзү өчен акчаны җәлеп иткән
затның (төзүче) гражданлык җаваплылыгын иминләштерү шартнамәсе
беркетелергә тиеш.
2.5.3. Төзелешкә рөхсәткә үзгәрешләр керткәндә гариза бирүче җибәрә:
Гариза бирүчегә җир кишәрлекләренә хокуклар, җир асты байлыкларыннан
файдалану хокукы, җир кишәрлеге төзү турында реквизитлар күрсәтелгән язма
рәвештә хәбәрнамә:
1) РФ ШрК 51 статьясындагы 21.5 өлешендә күрсәтелгән очракта, мондый
җир кишәрлекләренә хокук билгеләү документлары;
2) җир кишәрлеге төзү турындагы карар Җир турындагы законнар нигезендә
дәүләт хакимиятенең башкарма органы яисә җирле үзидарә органы кабул иткән
очракта, РФ ШрК 21.6 һәм 21.7 өлешләрендә каралган очракларда җир
кишәрлекләрен төзү турында карар;
3) РФ ШрК 51 статьясындагы 21.7 өлешендә каралган очракта, капиталь
төзелеш объектын төзү, үзгәртеп кору планлаштырыла торган җир кишәрлегенең
шәһәр төзелеше планы;
4) РФ ГрК 51 статьясындагы 21.9 өлешендә каралган очракта җир асты
байлыкларыннан файдалану хокукына лицензияне яңадан рәсмиләштерү турында
карар һәм җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын бирү турында карар;
5) капиталь төзелеш объекты төзелгән очракта, аны урнаштыруга бәйле
рәвештә урнаштыруга бәйле рәвештә территориядән файдалануның махсус
шартлары булган зонаны билгеләү яисә үзгәртү турында карар күчермәсе
территориядән файдалануның махсус шартлары булган зона билгеләнергә тиеш,
яисә капиталь төзелеш объектын реконструкцияләгән очракта, аның нәтиҗәсендә
реконструкцияләнгән объектка карата территориядән файдалануның махсус
шартлары булган яисә территориядән файдалануның махсус шартлары булган зона
билгеләнергә тиеш.
2.5.4. Рөхсәт дубликатын биргәндә гариза бирүче тәкъдим итә:
1. Гариза.
2) шәхесне таныклый торган документлар;
2.5.5. Гариза һәм аңа теркәп бирелә торган документлар мөрәҗәгать итүче
тарафыннан түбәндәге ысулларның берсен кулланып тапшырылырга
(җибәрелергә) мөмкин:
1) КФҮ аша кәгазь чыганакларда һәм Регламентның 2.5.6 пункты таләпләре
нигезендә имзаланган (таныкланган) электрон документлар рәвешендә. .
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.6. Физик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр гариза һәм кирәкле
документларны республика порталы аша җибәргәндә гаризаны гади электрон имза
белән имзалыйлар.
Гади электрон имза алу өчен мөрәҗәгать итүчегә ЕСИА да теркәлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исәпкә алу язмасын стандарт
дәрәҗәсеннән дә ким булмаган дәрәҗәгә кадәр расларга кирәк.
Россия Федерациясе территориясендә теркәлгән юридик затлар һәм юридик
затлар вәкилләре гариза һәм кирәкле документларны республика порталы аша
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җибәргәндә гаризаны көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән
имзалыйлар.
Запросны биргәндә мөрәҗәгать итүче Республика порталы ярдәмендә
документларның электрон рәвешләрен яисә мондый документларны төзүгә һәм
имзалауга вәкаләтле затларның «Электрон имза турында» 2011 елның 06
апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә электрон имза
белән имзаланган документларны электрон рәвештә тапшыра.
2.5.7. Мөрәҗәгать итүчедән таләп итү тыела:
1) муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле рәвештә барлыкка килә торган
мөнәсәбәтләрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисә
аларны гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне башкару документларын һәм
мәгълүматны бирү;
2) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 өлешендә
күрсәтелгән исемлекләргә кертелгән мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсендә
күрсәтелә торган хезмәтләрне, шул исәптән муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле
һәм башка дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына, оешмаларга
мөрәҗәгать итү белән бәйле килештерүләрне гамәлгә ашыру;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тартканда яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, яисә түбәндәге
очраклардан тыш, документларның булмавы һәм (яки) дөреслеге күрсәтелмәгән
документлар һәм мәгълүмат бирү:
а) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризаны башта тапшырганнан соң
муниципаль хезмәт күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актлар таләпләрен
үзгәртү;
б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризада һәм муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканнан соң яки
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканнан соң, яисә элек тәкъдим ителгән
документлар комплектына кертелмәгән документларда хаталарның булуы;
в) документларның гамәлдә булу срогы тәмамлану яки муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканнан соң, йә
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканнан соң мәгълүматны үзгәртү;
г) Башкарма комитетның, КФҮ хезмәткәренең вазыйфаи затының, МФЦ
хезмәткәренең хаталы яки хокукка каршы гамәлләре (гамәл кылмау) фактын
(билгеләрен) ачыклау, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны
кабул итүдән баш тарткан очракта йә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул
итүдән баш тарткан очракта Башкарма комитет җитәкчесе имзасы белән язмача
рәвештә мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә, шулай ук бирелгән уңайсызлыклар өчен
гафу үтенәләр.;
4) электрон рәвешләре 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты нигезендә элек таныкланган документлар
һәм мәгълүматны кәгазьдә бирү, мондый документларга тамгалар килү яисә аларны
алу, федераль законнарда билгеләнгән башка очраклардан тыш.
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2.6. Дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары яки җирле
үзидарә органнары карамагында булган, шулай ук мөрәҗәгать итүче аларны, шул
исәптән электрон формада алу ысулларын, аларны бирү тәртибен, дәүләт органы,
җирле үзидарә органы яисә әлеге документлар белән эш итүче оешма
карамагында булган муниципаль хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый актлар
нигезендә кирәкле документларның тулы исемлеге
2.6.1. Индивидуаль торак төзелеше объектлары булмаган объектларга
төзелешкә рөхсәт бирелгән очракта, түбәндәге документлар (белешмәләр) соратып
алына:
1) күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез милек
объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык мәгълүмат
булган) - Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте (Росреестр).
2) Россия Федерациясе Бюджет законнары белән билгеләнгән очракларда
дәүләт хакимияте органы (дәүләт органы), «Росатом» атом энергиясе буенча дәүләт
корпорациясе, «Роскосмос» космик эшчәнлек буенча дәүләт корпорациясе,
бюджеттан тыш дәүләт фонды белән идарә итү органы яки җирле үзидарә органы
тарафыннан бюджет инвестицияләрен гамәлгә ашырганда төзелгән дәүләт
(муниципаль) заказчысы вәкаләтләрен бирү турында килешү булганда – әлеге
килешү төзегән хокукка ия булучының җир участогына хокукын билгеләүче
документлар;
3) төзелешкә рөхсәт алуга гариза бирелгән көнгә кадәр өч ел алдан бирелгән
яки линияле объект төзелешенә рөхсәт бирелгән очракта, территорияне
планлаштыру проекты һәм территорияне межалау проекты реквизитлары;
4) рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең чик параметрларыннан
читкә тайпылуга рөхсәт (әгәр төзүчегә Кодексның 40 статьясы нигезендә мондый
рөхсәт бирелгән булса);
5) ярашу сертификатларының бердәм реестрыннан белешмәләр;
6) проект документациясенә дәүләт экспертизасы бәяләмәсе;
7) проект документларындагы материаллар.
2.6.2. Төзелешкә рөхсәт ителгән очракта (кертелгән үзгәрешләргә бәйле
рәвештә) түбәндәге документлар (белешмәләр) соратып алына:
1) күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез милек
объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык мәгълүмат
булган);
2) җир кишәрлеге төзү турындагы карар Җир турындагы законнар нигезендә
дәүләт хакимиятенең башкарма органы яисә җирле үзидарә органы кабул иткән
очракта, РФ ШрК 21.6 һәм 21.7 өлешләрендә каралган очракларда җир
кишәрлекләрен төзү турында карар;
3) бүлгәндә, яңадан бүлгәндә, бүлеп биргәндә бүлгәндә барлыкка килгән җир
кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы.
4) РФ ГрК 51 статьясындагы 21.9 өлешендә каралган очракта җир асты
байлыкларыннан файдалану хокукына лицензияне яңадан рәсмиләштерү турында
карар һәм җир асты байлыкларыннан файдалану хокукын бирү хакында.
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2.6.3. Мөрәҗәгать итүче гариза биргәндә мондый документларны төзүгә һәм
имзалауга вәкаләтле затларның көчәйтелгән квалификацияле имзасы белән
таныкланган электрон документлар формасында Регламентның 2.6.1, 2.6.2
пунктларында күрсәтелгән документларны (белешмәләрне) тапшырырга хокуклы.
2.6.4. Күрсәтелгән дәүләт хакимияте органнары, башкарма комитетның
структур бүлекчәләре тарафыннан документлар һәм белешмәләрне тапшырмау
(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез була
алмый.
2.6.5. Күрсәтелгән органнарның вазыйфаи заты һәм (яисә) карамагында
булган документларны яисә белешмәләрне тапшырмаган (үз вакытында
тапшырмаган (тапшырмаган) хезмәткәре Россия Федерациясе законнары нигезендә
административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
2.6.6. Мөрәҗәгать итүчедән дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм
дәүләт органнары яки җирле үзидарә органнары карамагында булган муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен гариза бирүче тарафыннан түләү кертүне раслаучы
документлар таләп итү тыела.
Мөрәҗәгать итүче тарафыннан дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары
һәм дәүләт органнары яки җирле үзидарә органнары карамагында булган
белешмәләр булган документларны тапшырмау мөрәҗәгать итүченең муниципаль
хезмәт күрсәтүдән баш тартуы өчен нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге
2.7.1. Документлар кабул итүдән баш тарту өчен нигез булып тора:
1) тапшырылган документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән
документлар исемлегенә һәм таләпләргә туры килмәве;
2) гаризада һәм гаризага теркәп бирелә торган документларда аларның
эчтәлеген төгәл аңларга мөмкинлек бирми торган килешенмәгән төзәтүләр, җитди
бозулар булу;
3) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
4) үз көчен югалткан документларны тапшыру;
5) дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, әйтеп бетергесез
төзәтмәләр, җитди зарарланулар булган, аларның эчтәлеген бертөрле генә
аңлатмый торган документларны тапшыру;
6) гариза (запрос) мөрәҗәгать итүче исеменнән вәкаләтле зат тарафыннан;
7) регламент нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүне алучы булмаган затка
муниципаль хезмәт күрсәтүне сорап мөрәҗәгать итү;
8) гаризаның электрон формасында мәҗбүри кырларны дөрес тутырмау;
9) гаризаның электрон формасында һәм тапшырылган документларда
каршылыклы мәгълүматлар булу;
10) гариза (запрос) һәм башка документлар электрон имза кулланып,
гамәлдәге законнарны бозып, электрон култамга белән кул куелды;
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11) электрон документлар аларны бирү форматына таләпләргә туры килми
һәм (яки) укылмый.
2.7.2. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләр исемлеге төгәл булып тора.
2.7.3. Гариза һәм муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны
кабул итүдән баш тарту турындагы карар мөрәҗәгать итүчене кабул итү вакытында
да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан ведомствоара
мәгълүмати бәйләнешләрдән файдаланып, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документларны (белешмәләрне) алганнан соң да, гаризаны теркәгәннән
соң 7 эш көненнән дә артмаган вакыт эчендә кабул ителергә мөмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп, Регламентка 5 нче
кушымтада билгеләнгән форма нигезендә рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә
башкарма комитетның вәкаләтле вазифаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзалана һәм мөрәҗәгать
итүчегә муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар кабул ителгән көнне Республика порталындагы шәхси
кабинетына һәм (яисә) КФҮкә җибәрелә.
2.7.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм документлар
Бердәм Порталда бастырылган муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе
турындагы мәгълүмат нигезендә бирелгән очракта, гаризаны һәм башка
документларны кабул итүдән баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору яки муниципаль хезмәт
күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге
2.8.1. Хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр каралмаган.
2.8.2. Төзелешкә рөхсәт биргәндә баш тарту өчен түбәндәгеләр нигез була:
1) гариза бирүче тарафыннан документлар тулы күләмдә тапшырылмаган
яисә тапшырылган гаризада һәм (яки) документларда тулы булмаган һәм (яки)
дөрес булмаган мәгълүмат бар;
2) документларның җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы таләпләренә,
шулай ук рөхсәт ителгән төзелешнең, реконструкцияләүнең чик параметрларыннан
тайпылуга рөхсәттә билгеләнгән таләпләргә туры килмәве;
3) әгәр тиешле документ гариза бирүченең үз инициативасы белән
тапшырылмаган булса, ведомствоара мөрәҗәгатькә дәүләт хакимияте органыннан,
җирле үзидарә органыннан яки дәүләт хакимияте органы һәм җирле үзидарә
органы карамагында булган оешмадан муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
документлар һәм (яисә) мәгълүмат булмауны дәлилләүче җавап килү;
4) дәүләт органының мәдәни мирас объектларын саклау өлкәсендәге
вәкаләтле органыннан китүе, индивидуаль торак төзелеше объектының проект
документациясе бүлегенең тарихи җирлекнең саклау предметына туры килмәве
яисә тышкы кыяфәте тасвирламасы һәм капиталь төзелеш объектларының
федераль яисә региональ әһәмияттәге тарихи җирлек территориясе чикләрендә
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урнашкан территориаль зонага карата шәһәр төзелеше регламентында билгеләнгән
архитектура карарларына карата таләпләргә туры килмәве турында бәяләмә.
2.8.3. Төзелешкә рөхсәтнең гамәлдә булу вакыты озайтылган очракта баш
тарту нигезләре:
1) капиталь төзелеш объектын төзү, үзгәртеп кору, капиталь ремонтлау
гариза бирү вакыты чыкканчыга кадәр башланмаган (төзүченең гаризасы төзелеш
өчен рөхсәт вакыты чыкканчыга кадәр алтмыш көннән дә ким булмаган вакыт
эчендә тапшырылырга тиеш).
2.8.4. Төзелешкә рөхсәткә үзгәрешләр кертү очрагында баш тарту өчен
нигезләр:
1) җир кишәрлегенә хокукларның күчүе, РФ ШрК 51 статьясындагы 21.10
өлешенең 1 - 4 пунктларында каралган документлар реквизитларының булмавы
яисә РФ ШрК 21.13 өлешендә күрсәтелгән җир кишәрлегенә хокук билгеләүче
документның булмавы;
2) җир кишәрлегенә хокукларның күчүе турында, җир кишәрлеге төзү
турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән белешмәләрнең дөрес булмавы;
3) капиталь төзелеш объектын планлаштырыла торган урнаштыру
планлаштырыла торган капиталь төзелеш объектын төзүгә, үзгәртеп коруга, шәһәр
төзелеше планын төзүгә рөхсәт бирелгән җир кишәрлегеннән файдалану һәм (яки)
Россия Федерациясенең Җир һәм башка законнары нигезендә билгеләнгән
чикләүләргә карата РФ ШрК 51 статьясындагы 21.7 өлешендә каралган таләпләргә
туры килмәве.
2.8.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр исемлеге
төгәл булып тора.
2.8.6. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш
тарту турындагы карар регламентка 5 нче кушымтада билгеләнгән форма
нигезендә рәсмиләштерелә, көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән
Башкарма комитетның (Башкарма комитет) вәкаләтле вазыйфаи заты тарафыннан
имзалана һәм мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
турында Карар кабул ителгән көнне Республика порталының шәхси кабинетына
һәм (яки) КФҮнә җибәрелә.
2.8.7. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза Бердәм Порталда
бастырылган муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе турындагы
мәгълүмат нигезендә бирелгән очракта, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
тыела.
2.9. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен алына торган дәүләт пошлинасы яки
башка төрле түләү алу тәртибе, күләме һәм нигезләре
Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә
2.10. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
исемлеге, шул исәптән муниципаль хезмәте күрсәтүдә катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелә торган документ (-лар) турында мәгълүмат
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Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
күрсәтү өчен түләү күләмен исәпләү методикасы турындагы мәгълүматны да
кертеп, мондый түләүне алу тәртибе, күләме һәм нигезләре
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтү, муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган
оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә һәм
мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмәттән файдалануга гариза биргәндә көтү вакыты 15
минуттан артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәттән һәм муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнаша торган оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәттән
файдалану турындагы гаризасын, шул исәптән электрон формада, теркәү вакыты
һәм тәртибе
2.13.1.Гариза биргән көнне КФҮкә шәхси мөрәҗәгать иткәндә гариза
бирүчегә теркәлү номеры һәм электрон гариза бирү датасы белән КФҮ АИС ыннан
өземтә бирелә.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибәргәндә гариза бирүче гариза
биргән көнне Республика порталының шәхси кабинетында һәм электрон почта аша
гариза җибәрелгән, анда теркәү номеры һәм гариза бирү датасы күрсәтелә.
2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә торган бүлмәләргә, көтү залына, муниципаль
хезмәт күрсәтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнәкләре
һәм һәр муниципаль хезмәтне күрсәтү өчен кирәкле документлар исемлеге булган
мәгълүмат стендларына, мондый хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль,
текстлы һәм мультимедияле мәгълүматны урнаштыруга һәм рәсмиләштерүгә, шул
исәптән инвалидларны социаль яклау турында федераль законнар һәм Татарстан
Республикасы законнары нигезендә күрсәтелгән объектларга инвалидлар өчен
керү мөмкинлеген тәэмин итүгә карата таләпләр
2.14.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы система һәм янгын
сүндерү системасы белән җиһазландырылган биналарда һәм бүлмәләрдә
башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү урыннары документлар тутыру өчен
кирәкле җиһазлар, мәгълүмат стендлары белән җиһазландырыла.
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Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына тоткарлыксыз керү
мөмкинлеге тәэмин ителә (бинага уңайлы керү-чыгу һәм аның эчендә хәрәкәт итү).
Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, текстлы һәм
мультимедиа мәгълүматы мөрәҗәгать итүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул
исәптән инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү урынына каршылыксыз керү
максатларында түбәндәгеләр тәэмин ителә:
1) күрү сәләте һәм мөстәкыйль хәрәкәт итү функциясе бозылуга ия булган
инвалидларны озата бару һәм аларга ярдәм күрсәтү;
2) транспорт чарасына утырту һәм аннан төшерү мөмкинлеге, шул исәптән
кресло-коляска кулланып;
3) инвалидларның хезмәт күрсәтүләргә тоткарлыксыз керүен тәэмин итү өчен
кирәкле җиһазларны һәм мәгълүмат йөртүчеләрне аларның тормыш эшчәнлеген
чикләүне исәпкә алып тиешенчә урнаштыру;
4) инвалидлар өчен кирәкле тавыш һәм күрү мәгълүматын, шулай ук
язуларны, билгеләрне һәм Брайль рельеф-нокталы шрифты белән башкарылган
башка текст һәм график мәгълүматны кабатлау;
5) сурдотәрҗемәче һәм тифлосурдотәрҗемәчегә катнашуга рөхсәт;
6) проводник-этне (озата баручы эт) махсус укытуны раслый торган, аны
махсус укытуны раслый торган һәм Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау
министрлыгының «Проводник этне махсус укытуны раслаучы документ формасын
һәм аны бирү тәртибен раслау турында» 2015 елның 22 июнендәге 386н номерлы
боерыгы белән билгеләнгән тәртиптә һәм форма буенча бирелә торган документ
булганда кертү.
2.14.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә ашырыла торган объектлардан
һәм Регламентның 2.14.2 пунктының 1 - 4 бүлекләрендә күрсәтелгән муниципаль
хезмәт күрсәткәндә кулланыла торган чаралардан инвалидларның файдалана
алуын тәэмин итү өлешендә таләпләр 2016 елның 1 июленнән соң файдалануга
тапшырылган яисә модернизацияләнгән объектларга һәм чараларга карата
кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәркем файдалана алырлык булуы һәм
сыйфаты күрсәткечләре, шул исәптән гариза бирүченең вазифаи затлар белән
аралашу саны һәм аларның дәвамлылыгы, муниципаль хезмәт күрсәтүнең
барышы турында мәгълүмат алу мөмкинлеге, шул исәптән мәгълүматкоммуникация технологияләрен кулланып, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә (шул исәптән тулы күләмдә) муниципаль
хезмәт күрсәтү мөмкинлеге булу яисә булмау, гариза бирүченең сайлавы буенча
(экстерриториаль принцип) җирле үзидарә башкарма комитеты органының теләсә
кайсы территориаль бүлекчәсендә, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү
үзәкләрендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү турында 210 –ФЗ номерлы
Федераль законның 15.1 статьясында каралган мөрәҗәгатьләр (комплекслы
мөрәҗәгать)
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2.15.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы
күрсәткечләре булып тора:
җәмәгать транспортыннан файдалану мөмкинлеге булган зонада
документлар кабул итү һәм бирү алып барыла торган бинаның урнашу урыны;
белгечләрнең, шулай ук гариза бирүчеләрдән документлар кабул итә торган
бүлмәләрнең җитәрлек санда булуы;
мәгълүмат стендларында, муниципаль районның рәсми сайтында, Бердәм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе
һәм сроклары турында тулы мәгълүмат булу;
инвалидларга башкалар белән тигез дәрәҗәдә хезмәтләрдән файдаланырга
комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдәм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү сыйфаты күрсәткечләре булып тора:
1) документларны кабул итү һәм карап тикшерү срокларын үтәү;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алу срокларын үтәү;
3) Башкарма комитет хезмәткәрләренең Регламентны үтәмәүләренә карата
нигезле шикаятьләр булмау;
4) мөрәҗәгать итүченең вазифаи затлар белән
аралашу саны
(консультацияләрне исәпкә алмыйча):
4.1) муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә, барлык кирәкле документлар белән
гариза биргәндә мөрәҗәгать итүче КФҮ хезмәткәрләре белән бер тапкыр аралаша;
4.2) КФҮтә муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсен электрон
документның басма нөхсәсе рәвешендә алу кирәк булган очракта -бер тапкыр.
Дәүләт хезмәтен күрсәткәндә гариза бирүченең Министрлык белгече белән
бер мәртәбә аралашуы озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мөрәҗәгать итүче күчмә радиотелефон элемтәсе җайланмалары ярдәмендә
муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын Бердәм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдәмендә бәяләргә хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында мәгълүматны
мөрәҗәгать итүче Бердәм порталда яисә Республика порталында, КФҮ шәхси
кабинетында алырга мөмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү, яшәү урынына яки фактта яшәү (тору)
урынына бәйсез рәвештә, теләсә кайсы КФҮтә гамәлгә ашырыла.
Муниципаль хезмәт комплекслы запрос составында күрсәтелә
2.16. Башка таләпләр, шул исәптән экстрориаль принцип буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең үзенчәлекләрен исәпкә алучы (әгәр муниципаль хезмәт
экстриториаль принцип буенча бирелгән булса) һәм электрон формада
муниципаль хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре
2.16.1. Муниципаль хезмәт электрон формада күрсәтелгәндә, гариза бирүче
түбәндәгеләргә хокуклы:
а) Бердәм порталда һәм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында мәгълүмат алырга;
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б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза һәм муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле башка документларны, шул исәптән электрон рәвешләре 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты
нигезендә, Республика порталыннан файдаланып, электрон рәвештә таныкланган
документларны һәм мәгълүматны бирергә;
в) муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формада бирелгән
гаризаларны үтәү барышы турында мәгълүматлар алырга;
г) Республика порталы аша муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын
бәяләргә;
д) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон документ формасында
алырга;
е) Башкарма комитет карары һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына), шулай
ук аның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләрнең республика порталы,
федераль дәүләт мәгълүмат системасы порталы аша дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дәүләт һәм муниципаль
хезмәткәрләр тарафыннан башкарылган карарларга һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) судка кадәр шикаять бирү процессын тәэмин итә торган шикаять
бирергә.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердәм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белән, теләсә нинди башка формада
гариза бирү зарурлыгыннан башка гамәлгә ашырыла
2.16.3. КФҮтә кабул итүгә мөрәҗәгать итүчеләрне теркәү (алга таба - язылу)
Республика порталы, КФҮ контакт-үзәге телефоны аша башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчегә кабул итү өчен теләсә нинди ирекле датага һәм вакытка
күпфункцияле үзәктә билгеләнгән график буенча язылу мөмкинлеге бирелә.
Билгеле бер датага язылу шушы датага кадәр тәүлек эчендә тәмамлана.
Республика порталы ярдәмендә алдан язылуны гамәлгә ашыру өчен
мөрәҗәгать итүчегә соратып алына торган мәгълүматларны күрсәтергә кирәк, шул
исәптән:
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта),
телефон номеры
электрон почта адресы (теләге буенча);
кабул итү көне һәм вакыты.
Мөрәҗәгать итүчене алдан язып куйганда хәбәр иткән белешмәләр
мөрәҗәгать итүче шәхсән кабул иткәндә тапшырылган документларга туры
килмәгән очракта, алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны гамәлгә ашырганда гариза бирүчегә талон-раслау
мөмкинлеге бирелә. Мөрәҗәгать итүче электрон почта адресын хәбәр иткән
очракта, күрсәтелгән адреска шулай ук кабул итү датасы, вакыты һәм урыны
күрсәтелгән алдан язылуны раслау турында мәгълүмат җибәрелә.
Алдан язылуны гамәлгә ашырганда гариза бирүчегә мәҗбүри рәвештә, кабул
итү вакытыннан 15 минут узгач, алдан язылу гамәлдән чыгарылуы турында хәбәр
ителә.
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Мөрәҗәгать итүче теләсә кайсы вакытта алдан язылудан баш тартырга
хокуклы.
Мөрәҗәгать итүчедән, Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары
нигезендә идентификация һәм аутентификация узудан тыш, кабул итү максатын
күрсәтүдән, шулай ук кабул итү өчен броньларга кирәк булган вакытлыча интервал
дәвамлылыгын исәпләү өчен кирәк булган мәгълүматлардан башка гамәлләр
кылуны таләп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән
административ процедураларны электрон формада башкару үзенчәлекләре,
шулай ук административ процедураларны күпфункцияле үзәкләрдә башкару
үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә эзлекле гамәлләр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:
1) мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр бирү;
2) мөрәҗәгать итүче тарафыннан бирелгән документлар комплектын кабул
итү һәм карау;
3) ведомствоара мөрәҗәгатьләрне формалаштыру һәм муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнаша торган органнарга юллау;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү;
5) мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү (җибәрү).
3.2. Мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр күрсәтү
3.2.1. Административ процедураны үтәүне башлауның нигезе - мөрәҗәгать
итүченең муниципаль хезмәт күрсәтүгә бәйле мәсьәләләр буенча мөрәҗәгате.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
булып тора:
- күпфункцияле үзәккә мөрәҗәгать иткәндә - КФҮ хезмәткәре;
- мөрәҗәгать итүченең башкарма комитетка мөрәҗәгатендә - башкарма
комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга таба консультацияләү өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Мөрәҗәгать итүче шәхсән КФҮкә, телефон һәм электрон почта аша
мөрәҗәгать итәргә, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары
турында Республика порталында консультация алырга хокуклы.
КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчегә, шул исәптән, составы, бирелә торган
документлар формасы һәм муниципаль хезмәт күрсәтү өчен башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр бирә.
Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында
мәгълүматны күпфункцияле үзәк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле
рәвештә алырга мөмкин.
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һәм муниципаль хезмәттән файдалануга кагылышлы башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр.
3.2.3. Мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетка телефон һәм электрон почта
аша мөрәҗәгать итәргә, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм
сроклары турында Башкарма комитет сайтында консультация алырга хокуклы.
Регламентның 1.3.4 пункты таләпләре нигезендә мөрәҗәгать итүчегә
консультация бирү өчен җаваплы вазыйфаи зат хәбәр итә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һәм муниципаль хезмәттән файдалануга кагылышлы башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр.
3.3. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һәм карау
3.3.1. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү өчен документлар кабул итү яки
КФҮнең ерактан торып эш урыны.
3.3.1.1. Мөрәҗәгать итүче (мөрәҗәгать итүче вәкиле) КФҮгә муниципаль
хезмәт күрсәтү турындагы гарызнамә белән мөрәҗәгать итә һәм регламентның 2.5
пункты нигезендә документлар тапшыра. .
3.3.1.2. КФҮ хезмәткәре, гаризалар кабул итүне алып баручы:
мөрәҗәгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вәкаләтләрен тикшерә;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән таләпләргә туры
килү-килмәвен тикшерә;
КФҮ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны басма чыганакта
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлый;
КФҮ АИСтан гаризаны кәгазьдә чыгарып ала;
мөрәҗәгать итүчегә тикшерү һәм имзалау өчен тапшыра;
имзаланганнан соң КФҮнең АИСда имзаланган гаризасын сканерлый;
электрон формада тапшырылган документларны яки документларның
электрон үрнәкләрен КФҮ АИСка урнаштыра, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һәм кәгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
мөрәҗәгать итүчегә документларны кабул итү турында язу бирә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Процедуралар нәтиҗәсе: җибәрергә әзер гариза һәм документлар пакеты.
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3.3.1.3. КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчедән Башкарма комитетка электрон
формада кабул ителгән документлар пакетын (электрон эшләр пакетлары
составында) мөрәҗәгать итүчедән КФҮ структур бүлекчәсенә мөрәҗәгать иткән
көннән бер эш көне эчендә җибәрә.
Процедураның нәтиҗәсе: электрон хезмәттәшлек системасы ярдәмендә
башкарма комитетта җибәрелгән гариза һәм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмәт күрсәтү өчен электрон
рәвештә документлар кабул итү.
3.3.2.1. Мөрәҗәгатҗь итүче Республика порталы аша электрон формада
гариза бирү өчен түбәндәге гамәлләрне башкара:
Республика порталында авторизация үтә;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган белешмәләрне
үз эченә алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетә (кирәк булганда);
электрон формада муниципаль хезмәт күрсәтү шартлары һәм тәртибе белән
танышу һәм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хәбәр ителгән белешмәләрнең дөреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибәрә (тиешле электрон гариза формасындагы
төймәгә баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы федераль закон таләпләре һәм 210-ФЗ
номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә (гади электрон имза һәм (яки)
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән) имзалана;
электрон гариза җибәрү турында хәбәрнамә ала.
3.3.2.2. Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитетка җибәрелгән
электрон эш, электрон багланышлар системасы аша.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм башка
документлар керү административ процедураны башкару өчен нигез булып тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - документлар кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документларны карап тикшерүгә алганнан соң, документларны кабул итү
өчен җаваплы вазыйфаи зат:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендә номер һәм "Документларны
тикшерү" статусы бирә, бу Республика порталының шәхси кабинетында чагыла;
электрон эшләрне, шул исәптән мөрәҗәгать итүче тарафыннан электрон
формада бирелгән документларны һәм документларның электрон үрнәкләрен
өйрәнә;
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электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерә;
бердәм дәүләт хезмәтләре порталына мөрәҗәгать итү юлы белән электрон
имзаның гамәлдә булу шартлары үтәлешен тикшерә (мөрәҗәгать итүче
тарафыннан көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган
документларның электрон рәвеше тапшырылган очракта).
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезләр булганда, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар проектын әзерли .
Әгәр көчәйтелгән квалификацияле электрон имзаны тикшерү нәтиҗәсендә
аның чынбарлык шартларының үтәлмәве ачыкланса, баш тарту турында карар
проекты 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченә
алырга тиеш, алар аны кабул итү өчен нигез булып тора.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп (муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр
мондый документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга бәйле булган
очракта, документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә документларның
(мәгълүматның) атамасы турында мәгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган,
дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, билгеләнгән таләпләрне
бозып тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендә формада
рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә электрон документлар әйләнеше системасы
аша килештерүгә җибәрелә.
Карар проектны килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында каралган
тәртиптә гамәлгә ашырыла .
Документларны кабул итүдән баш тарту өчен Регламентның 2.7.1 пунктында
каралган документларны кабул итүдән баш тарту нигезләре булмаган очракта,
документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат гариза кергән көннән бер эш
көне эчендә мөрәҗәгать итүчегә гаризаның теркәү номерын, гариза алу датасын,
аңа тапшырылган файлларның исемлекләре, муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алу
датасын үз эченә алган хәбәрнамә .
3.3.3.2. Регламентның 3.3.1 пунктында күрсәтелгән процедураларны үтәү,
техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамәлгә ашырыла .
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белән билгеләнгән процедуралар карауга
гариза кергән көннән бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла .
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карауга кабул ителгән гариза яки карар проекты.
3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган органнарга ведомствоара
мөрәҗәгатьләр формалаштыру һәм җибәрү.
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3.4.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып, мөрәҗәгать
итүчедән кабул ителгән документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмәткәр), административ процедураны башкаруга вәкаләтле вазыйфаи зат
(хезмәткәр), вазыйфаи зат (хезмәткәр) алу тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат).
Ведомствоара запросларны җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи зат,
регламентның 2.6 пунктында каралган документларны һәм белешмәләрне тапшыру
турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша
(техник мөмкинлек булмаганда – башка ысуллар белән) электрон формада төзи һәм
җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгатьләргә җаваплар
алынган көнне гамәлгә ашырыла.
Административ процедураларның башкарылу нәтиҗәләре: хакимият
органнарына һәм (яисә) хакимият органнарына буйсынган оешмаларга юлланган
мөрәҗәгатьләр.
3.4.2. Белешмәләр белән тәэмин итүче белгечләре, ведомствоара электрон
хезмәттәшлек системасы аша кергән запрослар нигезендә, соратып алына торган
документларны (мәгълүмат) тапшыралар яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмау турында хәбәрнамәләр (алга таба –
баш тарту турында хәбәрнамә) җибәрәләр.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар, федераль законнар,
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль законнар
нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасының норматив хокукый актлары
белән билгеләнмәгән булса, документ һәм мәгълүмат бирә торган органга яки
оешмага ведомствоара запрос килеп ирешкән көннән алып өч көн эчендә гамәлгә
ашырыла.
Административ процедураларны башкару нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр
тора: муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар (белешмәләр), яисә
ведомствоара запрослар җибәргән өчен җаваплы вазыйфаи затка җибәрелгән баш
тарту турында белдерү.
3.4.3. Ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар (белешмәләр), яки документ
һәм (яки) мәгълүмат булмаганда баш тарту турында хәбәрнамә ала;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезләр булганда, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар проектын әзерли .
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп (муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр
мондый документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга бәйле булган
очракта, документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә документларның
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(мәгълүматның) атамасы турында мәгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган,
дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, билгеләнгән таләпләрне
бозып тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендә формада
рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә электрон документлар әйләнеше системасы
аша килештерүгә җибәрелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тәртиптә гамәлгә ашырыла .
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар
(белешмәләр) комплекты.
3.4.4. Регламентның 3.4.1, 3.4.3 пунктларында күрсәтелгән процедураларны
үтәү, техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын, шул исәптән гаризаны
Регламентның 2.13 пункты нигезендә теркәгән мизгелдән файдаланып, автоматик
режимда гамәлгә ашырыла.
3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында күрсәтелгән административ
процедураларны үтәүнең максималь вакыты өч эш көне тәшкил итә.
3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү.
3.5.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып, ведомствоара
запрослар җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документлар (белешмәләр) комплекты керү тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен җаваплы
вазыйфаи зат:
Регламентның 2.8 пунктында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтүдән
баш тарту өчен нигезләр ачыкланганда, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
турында карар проектын әзерли ;
Регламентның 2.8 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш
тарту өчен нигезләр булмаган очракта, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
документларны карау йомгаклары буенча, Регламентның 2.3 пункты нигезендә
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен проектка әзерли (алга таба - карар проекты);
..
әзерләнгән карар проектын билгеләнгән тәртиптә электрон документ
әйләнеше системасы аша килештерүгә җибәрә.
Административ процедуралар бер эш көне дәвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тарту турында карар проектын, төзелешкә рөхсәт бирү (төзелешкә рөхсәт
бирүгә үзгәрешләр кертү) яки муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту (алга таба
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– проектлар) турында карар проектын килештерү һәм имзалау структур бүлекчә
җитәкчесе, Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары, Башкарма комитет
җитәкчесе тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Кисәтүләр булган әзерләнгән проектлар муниципаль хезмәт нәтиҗәсен
әзерләү өчен җаваплы затка кире кайтарыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән
гыйбарәт: муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тарту турында карар, төзелешкә рөхсәт бирү (төзелешкә рөхсәт кертүне) яисә
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар.
Административ процедуралар бер эш көне дәвамында башкарыла.
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында күрсәтелгән процедураларны
үтәү, техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамәлгә ашырыла .
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында күрсәтелгән административ
процедураларны үтәүнең максималь вакыты- Регламентны бер эш көне тәшкил итә.
3.6. Мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү (җибәрү)
3.6.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып
административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмәт күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документ алу тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - документлар кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документлар бирү (җибәрү) өчен җаваплы вазыйфаи зат:
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү һәм (яки) шәһәр төзелеше
эшчәнлеген тәэмин итү буенча мәгълүмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында мәгълүматларны
теркәүне һәм кертүне тәэмин итә;
мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) электрон хезмәт күрсәтү юлы белән
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе һәм КФҮтә муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсен алу мөмкинлеге турында Республика порталы аша хәбәр итә.
Процедураларны үтәү, техник мөмкинлек булганда, автомат рәвештә дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән автоматлаштырылган
мәгълүмат системасын кулланып гамәлгә ашырыла.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитетның
вәкаләтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документка кул куйган көнне гамәлгә
ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүмат системаларында муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәләре турында мәгълүмат урнаштыру, мөрәҗәгать итүчегә (аның
вәкиленә) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре һәм аны алу ысуллары турында
белдерү.
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3.6.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен бирү (җибәрү) тәртибе:
3.6.2.1. КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать иткәндә, КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгаь
итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен кәгазьдә электрон документ нөсхәсе
рәвешендә бирә. Мөрәҗәгать итүче таләбе буенча, электрон документ нөсхәсе
белән бергә, аңа электрон документның нөсхәсе төшерүгә язылу юлы белән
бирелергә мөмкин.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче килгән
көнне күпфункцияле үзәкнең хезмәт регламентында билгеләнгән вакытларда чират
тәртибендә башкарыла.
3.6.2.2. Мөрәҗәгать итүче Республика порталы аша муниципаль хезмәт
күрсәтүне сорап мөрәҗәгать иткәндә, мөрәҗәгать итүченең шәхси кабинетына
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган, Башкарма комитетның вәкаләтле
вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән
имзаланган документның электрон үрнәге автомат рәвештә җибәрелә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитетның
вәкаләтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документка кул куйган көнне гамәлгә
ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүне
раслаучы (шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту) республика
порталын кулланып җибәрү (бирү).
3.8. Техник хаталарны төзәтү.
3.7.1. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетка җибәрә:
техник хатаны төзәтү турында гариза (6 нчы номерлы кушымта);
мөрәҗәгать итүчегә техник хатасы булган муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе буларак бирелгән документ;
техник хаталар булуны дәлилләүче юридик көчкә ия документлар.
Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән
мәгълүматлардагы техник хатаны төзәтү турындагы гариза гариза бирүче
(вәкаләтле вәкил) тарафыннан шәхсән бирелә яки почта (шул исәптән электрон
почта) аша, яки дәүләт хезмәтләре (функцияләре) порталы аша җибәрелә, яки
Күпфункцияле үзәк аша бирелә.
3.7.2. Документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
төзәтү турында гариза кабул итә, кушымталы документлар белән гаризаны терки
һәм документларны эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер
эш көне эчендә башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән, документларны
эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи затка карап тикшерүгә җибәрелгән гариза.
3.7.3. Документларны эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документка төзәтмәләр
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кертү максатларында Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны
гамәлгә ашыра, төзәтелгән документны мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле вәкилгә)
техник хата булган документның оригиналын тартып алу белән шәхсән үзе бирә
яки мөрәҗәгать итүче адресына почта аша (электрон почта аша) документны
Башкарма комитетка техник хата булган документ оригиналын тапшырганда алу
мөмкинлеге турында хат җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура техник хаталар
ачыкланганнан соң яки теләсә кайсы кызыксынган заттан җибәрелгән хата барлыгы
турында гариза алганнан соң ике эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә тапшырылган (юлланган)
документ.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары
4.1. Җаваплы вазифаи затлар тарафыннан әлеге регламент кагыйдәләрен һәм
муниципаль хезмәт күрсәтүгә карата таләпләрне билгели торган башка норматив
хокукый актларны үтәүгә һәм башкаруга, шулай ук җаваплы затлар тарафыннан
карарлар кабул итүгә агымдагы контрольне гамәлгә ашыру тәртибе.
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту
гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һәм бетерүне,
муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерүне, җирле
үзидарә органнарындагы вазифаи затларның гамәлләренә (гамәл кылмавына)
карата карарлар әзерләүне үз эченә ала.
Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формаларына
түбәндәгеләр керә:
1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документ проектларын тикшерү һәм
килештерү.
2) эш башкаруны алып бару буенча тикшерүләрне билгеләнгән тәртиптә
үткәрү;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлеше буенча контроль
тикшерүләрне билгеләнгән тәртиптә үткәрү.
Агымдагы тикшерүне уздыру өчен электрон мәгълүматлар базасында булган
белешмәләр, хезмәт корреспонденциясе, административ процедуралар башкаручы
белгечләрнең телдән һәм язмача мәгълүматы, тиешле документларны исәпкә алу
журналлары һәм башка мәгълүматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмәт күрсәткәндә һәм карар кабул иткәндә гамәлләрнең
башкарылуын тикшереп тору өчен Комитет җитәкчесенә муниципаль хезмәт
күрсәтүнең нәтиҗәләре турында белешмә бирелә.
Белгечләр административ процедураларның вакыты, эзлеклелеге һәм
эчтәлеге бозылу очраклары һәм сәбәпләре турында кичекмәстән муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенә хәбәр итәләр, шулай ук кимчелекләрне бетерү
буенча ашыгыч чаралар күрәләр.
Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедуралар
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тарафыннан билгеләнгән гамәлләр эзлеклелегенең үтәлешенә агымдагы контроль
җирле үзидарә органы җитәкчесе урынбасары, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча
эшне оештыру өчен җаваплы, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча эшне оештыручы
бүлек башлыгы тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарә органының структур бүлекчәләре турындагы нигезләмәләр һәм вазифаи
регламентлар белән билгеләнә.
4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгы һәм сыйфаты буенча планлы һәм
планнан тыш тикшерүләр уздыру тәртибе һәм аларның кабатлану ешлыгы, шул
исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә
тотуның тәртибе һәм формалары.
Контроль тикшерүләр планлы (җирле үзидарә органы эшенең ярты еллык яки
еллык планнары нигезендә башкарыла) һәм планнан тыш булырга мөмкин.
Тикшерүләр уздыру барышында муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле барлык
мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яки гариза бирүченең конкрет мөрәҗәгате
карап тикшерелә ала.
4.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында алар тарафыннан кабул ителә торган
карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) өчен муниципаль хезмәт күрсәтүче орган
вазыйфаи затларының җаваплылыгы
Үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын
бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендә җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарә органы җитәкчесе гариза бирүчеләрнең мөрәҗәгатьләре
вакытында карап тикшерелмәве өчен җаваплы.
Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкче
урынбасары) әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ
гамәлләрне вакытында һәм (яки) тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплы.
Вазифаи затлар һәм башка муниципаль хезмәткәрләр муниципаль хезмәт
күрсәтү барышында кабул ителә (башкарыла) торган карарлар һәм кылына
(кылынмый) торган гамәлләр өчен законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы.
4.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне, шул исәптән гражданнар, аларның
берләшмәләре һәм оешмалары тарафыннан контрольдә тотуның тәртибенә һәм
формаларына карата таләпләрне характерлый торган нигезләмәләр.
Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм
оешмалары тарафыннан контрольдә тоту муниципаль хезмәт күрсәткәндә җирле
үзидарә органы эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе
турында тулы, актуаль һәм дөрес мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
процессында мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерү
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мөмкинлеге аша гамәлгә ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, оешмалар, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмалар
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирүнең судка
кадәр (судтан тыш) тәртибе
5.1. Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт
күрсәтүче орган җитәкчесенең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк
хезмәткәренең, оешмаларның, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка
кадәр тәртиптә шикаять бирү хокукына ия.
Мөрәҗәгать итүче, шул исәптән түбәндәге очракларда шикаять белән
мөрәҗәгать итә ала:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән
таләпне, муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны теркәү срокларын бозу;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу; Бу очракта мөрәҗәгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш)
шикаять белдерү күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль
хезмәтләр күрсәтү йөкләнгән очракта мөмкин;
3) мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасының норматив хокукый актлары, муниципаль хезмәт
күрсәтү турында муниципаль хокукый актлар белән бирү яки гамәлгә ашыру
каралмаган документларны яки мәгълүматны яисә гамәлләрне башкару таләбе;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мөрәҗәгать итүчедән кабул итүдән баш
тарту;
5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда баш тарту нигезләре каралмаган булса, муниципаль хезмәт күрсәтүдән
баш тарту. Бу очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең,
күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү күпфункцияле
үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлеше белән
билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү йөкләнгән очракта
мөмкин;
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6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә гариза бирүчедән Россия Федерациясенең
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасының норматив хокукый
актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган түләү таләп итү;
7) хезмәт күрсәтүче орган, хезмәт күрсәтүче вазифаи зат, күпфункцияле үзәк,
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмалар яки аларның хезмәткәрләре
тарафыннан хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда алар
тарафыннан җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуы яки
мондый төзәтүләр кертүнең билгеләнгән вакытын бозу. Бу очракта мөрәҗәгать
итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш)
шикаять белдерү күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль
хезмәтләр күрсәтү йөкләнгән очракта мөмкин;
8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын
яки тәртибен бозу;
9) муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр федераль
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган
очракта, аны туктатып тору; Бу очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан
күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү
күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3
өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү
йөкләнгән очракта мөмкин;
10) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәткәндә, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә
муниципаль хезмәт күрсәтүдә, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1
өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һәм
(яисә) дөреслеге күрсәтелмәгән документларның яисә белешмәләрнең таләбе. Бу
очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк
хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата судка
кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә
тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү йөкләнгән очракта мөмкин;
5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазь чыганакта, электрон рәвештә муниципаль
хезмәтне күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы (алга таба күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы) дәүләт хакимиятенең тиешле органына,
шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә
каралган оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган
җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр
югары органга (аның булганда) бирелә яисә ул булмаганда, турыдан-туры
муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан карала. Күпфункцияле
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үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә тапшырыла. Күпфункцияле
үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә Татарстан Республикасы норматив
хокукый акты белән вәкаләтле вазыйфаи затка тапшырыла. 210-ФЗ номерлы
федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар
хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
шикаятьләр әлеге оешмаларның җитәкчеләренә бирелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша,
күпфункцияле үзәк аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, Бердәм порталдан яисә
Республика порталыннан, судка кадәр шикаять бирүнең мәгълүмати
системасыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең
шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. Күп функцияле үзәкнең, күп
функцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтыннан, Бердәм порталдан яисә
республика порталыннан, судка кадәр шикаять бирүнең мәгълүмат системасыннан
файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул
итүендә кабул ителергә мөмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүматтелекоммуникация челтәрен, әлеге оешмаларның рәсми сайтларын, Бердәм
порталны яисә республика порталын кулланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук
мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүендә кабул ителергә мөмкин.
5.3. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш:
1) муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи заты йә муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк, аның
җитәкчесе һәм (яисә) хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешендә каралган оешмалар, аларның җитәкчеләре һәм (яисә)
хезмәткәрләре, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять
белдерелә торган орган исеме;
2) мөрәҗәгать итүченең – физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме
(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать
итүченең – юридик затның исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук
мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиешле элемтә өчен телефон номеры
(номерлары), электрон почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта
адресы;
3) муниципаль хезмәтне күрсәтүче органның, муниципаль хезмәтне
күрсәтүче органның вазыйфаи затының йә муниципаль хезмәткәрнең,
күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәкнең хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган күпфункцияле үзәк,
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оешмаларның, аларның хезмәткәрләренең шикаять белдерелә торган карарлары
һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турында белешмәләр;
4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль
хезмәт күрсәтүче органның вазифаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең,
күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның, аларның
хезмәткәрләренең карары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) белән килешми торган
дәлилләр. Мөрәҗәгать итүче дәлилләрне раслаучы документлар (булган очракта)
яки аларның күчермәләрен тапшырырга мөмкин.
5.4. Кергән шикаять кергән көннән соң килүче эш көненнән дә соңга
калмыйча теркәлергә тиеш.
5.5. Муниципаль хезмәт күрсәтә торган органга, күпфункцияле үзәккә,
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга, 210-ФЗ номерлы федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмаларга яки югары органга (ул булган
очракта) кергән шикаять – аны теркәгән көннән соң унбиш эш көне эчендә, ә
муниципаль хезмәт күрсәтә торган органның, күпфункцияле үзәкнең, 210-ФЗ
номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән
оешмаларның гариза бирүчедән документларны кабул итүдән яки җибәрелгән
хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуына шикаять бирелгән очракта
яисә мондый төр төзәтүләр кертүнең билгеләнгән вакытын бозуга карата шикаять
белдерелсә, аны теркәгән көннән соң биш эш көне эчендә карап тикшерелергә
тиеш.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның
берсе кабул ителә:
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, җибәрелгән
басмаларны һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда
хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә түләтү Россия Федерациясе норматив
хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә
канәгатьләндерелә;
2) шикаятьне канәгатьләндерү кире кагыла.
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килә торган
көннән дә соңга калмыйча, гариза бирүчегә язма формада һәм гариза бирүче теләге
буенча электрон формада шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре турында
дәлилләнгән җавап юллана.
5.7. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип табылган очракта, гариза
бирүчегә юллана торган җавапта, муниципаль хезмәт күрсәтү барышында
ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатыннан, муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яисә 210-ФЗ номерлы федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешма тарафыннан
башкарылучы гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән
уңайсызлыклар өчен гафу сорала һәм гариза бирүчегә, муниципаль хезмәттән
файдалану максатында, алга таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында
мәгълүмат җиткерелә.
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5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган очракта, гариза
бирүчегә юллана торган җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында
нигезле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга карата шикаять бирү тәртибе
турында мәгълүмат китерелә.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нәтиҗәләре буенча
административ хокук бозу яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта,
шикаятьләрне карап тикшерү буенча вәкаләтле вазифаи зат, хезмәткәр, булган
материалларны, кичекмәстән, прокуратура органнарына җибәрә.

1 нче номерлы кушымта
В

(муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органы исеме)
.

кемнән:

(юридик затның исеме)
төзелешне, капиталь төзекләндерүне тормышка ашырырга планлаштыручы
ремонт яки реконструкция;
ИНН; юридик һәм почта адреслары;
Җитәкченең фамилиясе, исеме, атасының исеме; телефоны;
банк реквизитлары [Банк исеме, р / с, к/с, БИК])

Төзелешкә рөхсәт бирү турында
гариза
Төзелешкә/реконструкцияләүгә рөхсәт бирүегезне сорыйм

(кирәкле сүзнең астына сызарга)

җир кишәрлегендә түбәндәге адрес буенча:

вакытына
Төзелеш

(объектның исеме)
(район, авыл җирлеге, торак пункт, урам, участок номеры)

ай (лар).
(реконструкция)

(документның исеме)

нигезендә

"

”

Җирдән файдалану хокукы беркетелгән

"
Объектны төзү өчен проект документлары эшләнгән

ел,
№__
_

башкарылачак

(документның исеме)

”

ел,
№__
_

(проект оешмасы исеме, ИНН, юридик һәм почта адресы,
Җитәкченең Ф.И.О., телефон номеры, банк реквизитлары
[Банк исеме, р/ с, К / с, БИК])

проект эшләрен башкаруга хокукы булган, беркетелгән

(документ һәм аны биргән вәкаләтле оешманың исеме)

ел,
№___
. “
”
һәм билгеләнгән тәртиптә килештерелгән
архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы:
- Дәүләт экспертизасының уңай бәяләмәсе түбәндәгеләргә алынды:
. “
”
.
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- җир кишәрлеген планлаштыру схемасы килештерелде
..
(оешма атамасы)

"

”

.

"

”

.

Проект-смета документлары расланды
..

Өстәмә хәбәр итәбез:
Төзүче тарафыннан төзелешне (реконструкцияләүне, капиталь ремонтны) финанслау гамәлгә
ашырылачак
Эшләр
шартнамә

(банк реквизитлары һәм счет номеры)

подрядчы
“

(хуҗалык)

”

ысул
ел,
№___

20

белән

башкарылачак

(оешманың исеме, телефоны)
җитәкченең юридик һәм почта адресы, телефон номеры,
банк реквизитлары [Банк исеме, р / с, к/с, БИК])

Төзелеш-монтаж эшләрен башкару хокукы беркетелгән

(документ һәм аны биргән вәкаләтле оешманың исеме)

.

“

”

ел,
№___

Җитештерүче эш боерыгы белән
билгеләнгән
булган

ел,
№__
_

”

"

(вазифасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме)

махсус белем һәм төзелештә эш стажы

(югары, урта)

ел.

Килешү нигезендә төзелеш контроле
булачак

"

”

ел,
№__
_

(оешманың исеме, ИНН, юридик бүлек
җитәкченең почта адреслары, телефон номеры, банк номеры
банк реквизитлары [Банк исеме, р / с, к/с, БИК])

заказчы (төзүче) функцияләрен үтәү хокукы беркетелгән
№

(документ һәм аны биргән оешманың исеме)

"
”
.
Гаризага түбәндәге күчермә документлар теркәлә:
1) күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә хокукларның Бердәм дәүләт реестрында аның
хокукы теркәлмәгән булса, җир кишәрлегенә хокук билгеләүче документлар;
2) проект документларындагы материаллар:
а) аңлатма язуы;
б) капиталь төзелеш объектын, аңа килү юлларын һәм керү урыннарын, ачык сервитутларның,
археологик мирас объектларының тәэсир итү зоналары чикләрен билгеләп, җир кишәрлегенең шәһәр
төзелеше планында күрсәтелгән мәгълүмат нигезендә башкарылган җир кишәрлегенең планлы ясалыш
схемасы;
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в) линия объектлары буенча территорияне планлаштыру документлары составында расланган кызыл
линия чикләрендә линия объектын урнаштыруны раслаучы җир участогын планлаштыруны
оештыру схемасы;
г) архитектура карарларын чагылдыручы схемалар;
д) проектлана торган капиталь төзелеш объектын инженерлык-техник яктан тәэмин итү челтәрләренә
тоташтыру (технологик тоташтыру) урыннары билгеләнгән инженерлык корылмалары, инженерлык-техник
яктан тәэмин итү челтәрләренең җыелма планы турында мәгълүматлар;
е) капиталь төзелеш объектын төзүне оештыру проекты;
ж) капиталь төзелеш объектларын, аларның өлешләрен сүтү яки сүтү эшләрен оештыру проекты;
3) капиталь төзелеш объектының барлык хокук ияләренең мондый объектны үзгәртеп корган очракта
ризалыгы.
Капиталь төзелеш объектын төзү, реконструкцияләү очрагында:
1) әгәр күрсәтелгән документлар (аларның күчермәләре яки алардагы белешмәләр) күчемсез мөлкәткә
һәм аның белән алыш-бирешләргә хокукларның бердәм дәүләт реестрында юк икән, җир кишәрлегенә хокук
билгели торган документлар (аларның күчермәләре яки алардагы белешмәләр);
2)шәхси торак төзелеше объектын урнаштыру урынын билгеләп, җир кишәрлеген планлаштыру
схемасы.
Төзелешкә рөхсәтнең гамәлдә булу вакытын озайту турындагы гариза, өлешле төзүдә катнашу килешүе
нигезендә, күпфатирлы йортны һәм (яки) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзү өчен
гражданнарның һәм юридик затларның акчаларын җәлеп итүче төзүче тарафыннан бирелә икән, мондый
гаризага төзүченең өлешле төзүдә катнашу шартнамәсе буенча торак урынын тапшыру йөкләмәләрен
тиешенчә үтәмәгән яисә күпфатирлы йортны һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзү
өчен акчаны җәлеп иткән затның (төзүче) гражданлык җаваплылыгын иминләштерү шартнамәсе
беркетелергә тиеш.
Соратып алганда күчермә документларның төп нөсхәләрен тапшырырга тиешлегемне белдерәм.
Әлеге гаризада китерелгән мәгълүмат белән бәйле барлык үзгәрешләр турында түбәндәгеләрне хәбәр
итәргә тиешмен:
(вәкаләтле орган исеме)

(вазифа)

“

”

(имза)

20

.

(фамилиясе, исеме, атасының
исеме)
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2 нче номерлы кушымта

Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы боерыгына 1 нче
кушымта
.
.
.
2015 елның 19 феврале, № 117/пр
ТӨЗЕЛЕШКӘ РӨХСӘТ ФОРМАСЫ

өчен,

Кемгә _____________________________
(төзүче оешманың исеме)
______________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме - гражданнар
______________________________________
оешманың

исеме:_______________________________
____________________________________________________________________;
______________________________________
юридик затлар), аның Почта индексы
______________________________________
Par149 адрес, электрон почта адресы

тулы

Төзелешкә
РӨХСӘТ
Par152Датасы ________________ <2> N ________________Par153 <3>
___________________________________________________________________________
(федераль башкарма органның вәкаләтле исеме
(гражданин торак урынына мохтаҗ буларак [торак урыны сатып алу өчен социаль түләү
алуга хокуклы буларак] исәптә торган
___________________________________________________________________________
рөхсәт бирүне гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органы
. "Росатом"атом энергиясе буенча дәүләт корпорациясе)
Россия
Федерациясе
Шәһәр
төзелеше
кодексының
consultantplus://offline/ref=CF33864828C35E47EAFEAA944A1669D233DF9EBBA4DA9DEB0ABDBD79
2375EC3C88AEA375120FJ6M51 статьясы нигезендә
рөхсәт итә:

1.

Капиталь төзелеш объекты төзелеше Par161<4>

Капиталь төзелеш объектын реконструкцияләү Par161<4>

Мәдәни мирас объектын саклау буенча мондый объектның конструктив һәм
ышанычлылыгының һәм куркынычсызлыгының башка характеристикаларына
кагылышлы эшләрPar161 <4>
Линияле объект төзелеше (линияле объект составына керә торган капиталь төзелеш
объекты) Par161<4>
Линияле объектны (линияле объект составына керә торган капиталь төзелеш
объектын) үзгәртеп коруPar161 <4>
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2.

Капиталь төзелеш объектының (этапның) исеме
проект документациясе нигезендә5
Проект документларына экспертизаның уңай
бәяләмәсен биргән оешманың исеме һәм Россия
Федерациясе законнарында каралган очракларда
дәүләт
экологик
экспертизасының
уңай
бәяләмәсен
раслау
турында
боерык
реквизитлары
Проект
документларына
һәм
Россия
Федерациясе законнарында каралган очракларда
дәүләт
экологик
экспертизасының
уңай
бәяләмәсен
раслау
турында
боерык
реквизитлары һәм теркәү номерыPar163 <6>

3.

Капиталь төзелеш объектының (аларның)
урнашуы яки урнашуы планлаштырылган җир
кишәрлегенең (җир кишәрлекләренең) кадастр
номерыPar164 <7>
Кадастр
кварталының
(кадастр
кварталларының) номеры, аның чикләрендә
(алар) капиталь төзелеш объектының урнашуы
яки урнашуы планлаштырылаPar164: <7>
Реконструкцияләнә торган капиталь төзелеш
объектының кадастр номерыPar165 <8>

3.1. Җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы
турында мәгълүматPar166 <9>
3.2. Планлаштыру проекты һәм территорияне
межалау проекты турында мәгълүматPar167
<10>
3.3. Мәдәни мирас объектын төзү, үзгәртеп кору,
саклау эшләрен үткәрү планлаштырыла торган
капиталь
төзелеш
объектының
проект
документлары турында белешмәләр Par168<11>
4.

Мәдәни мирас объектын саклау эшләрен башкарганда мондый объектның конструктив
һәм ышанычлылыгының һәм куркынычсызлыгының башка характеристикаларына
кагылса, капиталь төзелеш объектын, мәдәни мирас объектын төзү, үзгәртеп кору өчен
кыска проект характеристикалары:<12>
Милек комплексы составына керүче капиталь төзелеш объектының исеме, Проект
документларына ярашлы рәвештә, <13>
Гомуми мәйданы
(кв. м):

Участок мәйданы (кв. м):

Күләме (куб. м):

шул исәптән
җир асты өлеше (куб.):
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Катлар саны
(данә):

Биеклеге (м):

Җир асты катлары
саны (данә):

Сыйдырышлыгы (кеше):

Төзелеш мәйданы
(кв. м):
Башка
күрсәткечләр
<14>:Par171
5.

Объектның
Par172<15>:

адресы

(урыны)

6.

Линияле объектның кыска проект характеристикалары Par173<16>:

Категория (класс):
Озынлык:

Егәрлек (үткәрү сәләте, йөк әйләнеше, хәрәкәт
ешлыгы):

Тибы (КЛ, ВЛ, КВЛ), электр
линияләрнең көчәнеш дәрәҗәсе
Куркынычсызлыкка йогынты ясый
конструктив элементлар исемлеге:

үткәргеч
торган

Башка күрсәткечләр <17>:Par174

Әлеге рөхсәтнең гамәлдә булу срогы-кадәр "__" ___________________ 20__ ел
ярашлы _______________________________________________________ <18>Par175
____________________________________
_________
_____________________
(вәкаләтле зат вазыйфасы (имза) (имзаның аңлатмасы)
Төзелешкә рөхсәт бирү
«___» ______________________ 20__ ел.
Мөһер урыны
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Гамәлдәге әлеге рөхсәт
озынайтылган "__" ____________ Par17820__
____________________________________
_________
_____________________
(вәкаләтле зат вазыйфасы (имза) (имзаның аңлатмасы)
Төзелешкә рөхсәт бирү
«___» ______________________ 20__ ел.
Мөһер урыны

------------------------------<1> күрсәтелә:
- төзелешкә рөхсәт бирүгә нигез булып физик затның гаризасы торганда, гражданинның
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса);
- әгәр төзелешкә рөхсәт бирү өчен юридик зат гаризасы нигез булып торса, Россия
Федерациясе
Граждан
кодексыныңconsultantplus://offline/ref=CF33864828C35E47EAFEAA944A1669D233DF9EBBA4DA9
DEB0ABDBD792375EC3C88AEA37712F05F4E04J1M 54 статьясы нигезендә оешманың тулы исеме
<2> төзелешкә рөхсәт кәгазен имзалау датасы күрсәтелә.
<3> А-Б-Г структурасы булган төзелешкә рөхсәт бирүне гамәлгә ашыручы орган тарафыннан
бирелгән төзелешкә рөхсәт номеры күрсәтелә:
А-территориясендә капиталь төзелеш объектын (ике урынлы) төзү (реконструкцияләү)
планлаштырыла торган Россия Федерациясе субъектының номеры.
Объект Россия Федерациясенең ике һәм аннан да күбрәк субъектлары территориясендә
урнашкан очракта, номер күрсәтелә "00"";
Б-теркәү номеры, аның территориясендә капиталь төзелеш объектын төзү (реконструкцияләү)
планлаштырыла. Объект ике һәм аннан да күбрәк муниципаль берәмлек территориясендә урнашкан
очракта "000" номеры күрсәтелә";
В-төзелешкә рөхсәт бирүне гамәлгә ашыручы орган тарафыннан бирелгән төзелешкә
рөхсәтнең тәртип номеры;
Г-төзелешкә рөхсәт бирү елы (тулысынча).
Номерларның состав өлешләре бер-берсеннән билге белән аерылып тора". Цифрлы индекслар
Гарәп цифрлары белән билгеләнә.
Номер ахырында башкарма хакимиятнең федераль органнары һәм "Росатом" атом энергиясе
буенча дәүләт корпорациясе өчен мондый органның, атом энергиясе буенча дәүләт
корпорациясенең алар мөстәкыйль билгели торган шартлы билгеләнеше күрсәтелә ала.
<4> төзелешкә рөхсәт рәсмиләштерелә торган төзелешнең (реконструкцияләүнең) санап
кителгән төрләренең берсе күрсәтелә.
<5> капиталь төзелеш объектының исеме төзүче яки заказчы тарафыннан расланган проект
документлары нигезендә күрсәтелә.
<6> атом энергиясен куллану өлкәсендәге объектлар өчен төзелешкә рөхсәт бирелгән очракта
шулай ук атом энергиясен куллану объекты төзү хокукын үз эченә алган атом энергиясен куллану
өлкәсендә эшләрне алып бару хокукына лицензия белешмәләре (номеры, датасы) күрсәтелә.
<7> линияле объектны төзүгә (реконструкцияләүгә) рөхсәт биргәндә тутыру мәҗбүри түгел.
<8> мәдәни мирас объектын саклау буенча эшләр башкарылган очракта, мәдәни мирас
объектының дәүләт кадастрында исәпкә алынган кадастр номеры күрсәтелә.
<9> җир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын бирү датасы, аның номеры һәм җир
кишәрлегенең шәһәр төзелеше планын биргән орган (Россия Федерациясе законнарында каралган
очраклардан тыш, линияле объектларга карата тутырылмый) күрсәтелә.
<10> Россия Федерациясе законнарында каралган очраклардан тыш, линия объектларына
карата Тула. Территорияне планлаштыру проектын һәм межалау проектын раслау турында
карарның датасы һәм номеры (шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат
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системаларында булган белешмәләр нигезендә) һәм шундый карар кабул иткән зат (башкарма
хакимиятнең вәкаләтле федераль органы яисә Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимиятенең
югары башкарма органы яисә җирле администрация башлыгы) күрсәтелә.
<11> проект документациясе (документ реквизитлары, проект оешмасы исеме) эшләнгәндә
кем тарафыннан күрсәтелә.
<12> линия объектларына карата бүлектәге барлык графларны да тутыру рөхсәт ителми.
<13> капиталь төзелешнең һәр объектына карата катлаулы объект (милек комплексы
составына керә торган объект) төзелешенә рөхсәт бирелгән очракта тутырыла.
<14> мәдәни мирас объектын саклау эшләрен башкарганда мондый объектның конструктив
һәм ышанычлылыгының һәм куркынычсызлыгының башка характеристикаларына кагылса,
капиталь төзелеш объектының, шул исәптән мәдәни мирас объектларының дәүләт кадастр исәбен
алып бару өчен кирәкле өстәмә характеристикалар күрсәтелә.
<15> капиталь төзелеш объектының адресы, ә булган очракта - дәүләт адреслы реестр
нигезендә капиталь төзелеш объектының адресы, документларны бирү, адресны үзгәртү турында
документларның реквизитларын күрсәтеп,; Линияле объектлар өчен-Россия Федерациясе субъекты
һәм муниципаль берәмлек атамалары рәвешендәге урынның тасвирламасы күрсәтелә.
<16> проект документларына экспертиза үткәрүнең уңай бәяләмәсе нигезендә расланган
проект документларындагы күрсәткечләрне исәпкә алып, линияле объектка карата гына тутырыла.
Бүлектәге барлык графларны да тутырырга ярамый.
<17> мәдәни мирас объектын саклау эшләрен башкарганда мондый объектның конструктив
һәм ышанычлылыгының һәм куркынычсызлыгының башка характеристикаларына кагылса,
капиталь төзелеш объектының, шул исәптән мәдәни мирас объектының дәүләт кадастр исәбен алып
бару өчен кирәкле өстәмә характеристикалар күрсәтелә.
<18> төзелешкә рөхсәтнең гамәлдә булу вакытын билгеләү өчен нигезләр күрсәтелә:
- проект документлары (бүлек);
- норматив хокукый акт (номеры, датасы, статья).
<19> төзелешкә бирелгән рөхсәтнең гамәлдә булу вакыты озайтылган очракта тутырыла.
Төзелешкә рөхсәтне беренчел биргән очракта гына тутырылмый.

3 нче номерлы кушымта

(Дәүләт килешүен гамәлгә ашыручы орган бланкы)

Хәбәр итү
Мөрәҗәгате белән бәйле рәвештә

(Мөрәҗәгать итүче физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, юридик затның
исеме)

гариза№______________._____.________ Еллар, 0 ________________________________
_____________________________________________________________________________
нигезендә

тапшырылган документларны карау нәтиҗәләре буенча документлар кабул итүдән баш тарту
турында Карар кабул ителде:
1.
2.

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

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручының контактлары)

4 нче номерлы кушымта
.
Татарстан Республикасы
_____________муниципаль районы
Башкарма комитеты Җитәкчесенә
Кемнән:________________________
___________
Техник хатаны төзәтү турында
гариза
Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында җибәрелгән хата турында хәбәр
итәм. _______________________________________________________________
(хезмәтнең атамасы)
Язылган:____________________________________________________________
_____________________________________________
Дөрес мәгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибәрелгән техник хатаны төзәтүегезне һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе булып торган документка тиешле үзгәрешләр кертүегезне сорыйм.
Түбәндәге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны төзәтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгән очракта, әлеге карарны:
- электрон документны E-mail адресына:___________________;
- расланган күчермә рәвешендә кәгазь чыганакта почта аша
____________________________________________________________
адресына
юллавыгызны сорыйм.
Әлеге гаризага кертелгән, шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбәндә кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документ күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза биргән вакытта
бу документлар гамәлдә һәм андагы мәгълүматлар дөрес.
______________
(дата)
атасының исеме)

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

Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның " 21 " июль № 294
карарына 6 нчы кушымта

Объектны файдалануга кертүгә рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт
күрсәтүнең административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга
таба - Регламент) объектны эксплуатациягә кертүгә рөхсәт бирү буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен (алга таба - муниципаль
хезмәт) билгели.
1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: физик һәм юридик затлар (алга табамөрәҗәгать итүче).
1.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турындагы мәгълүмат
түбәндәгечә урнаштырыла:
1) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә
урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә
алган мәгълүмат стендларында.
2)
Чүпрәле
муниципаль
районының
«Интернет»
мәгълүматтелекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында (http://droganoye.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердәм дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердәм портал);
5) «Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр реестры»
дәүләт мәгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча консультацияләр
түбәндәгечә гамәлгә ашырыла:
1) телдән мөрәҗәгать иткәндә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәкләрендә - шәхсән яисә телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Чүпрәле муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба Башкарма комитет):
телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша;
язмача (шул исәптән электрон документ формасында) мөрәҗәгать иткәндә –
кәгазьдә почта аша, электрон формада электрон почта аша.
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1.3.3. Республика реестрындагы белешмәләр нигезендә Бердәм порталда,
Республика порталындагы муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары
турында мәгълүмат мөрәҗәгать итүчегә бушлай бирелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе турындагы мәгълүматтан
файдалану мөрәҗәгать итүче тарафыннан нинди дә булса таләпләрне үтәмичә, шул
исәптән программа тәэминатыннан файдаланмыйча, гамәлгә ашырыла, аны
мөрәҗәгать итүченең техник чараларына урнаштыру программа тәэминатының
хокук иясе белән лицензияле яисә башка килешү төзүне таләп итә, ул мөрәҗәгать
итүчене теркәүне яисә авторизацияләүне яисә аларга шәхси мәгълүматлар бирүне
күздә тота.
1.3.4. Мөрәҗәгать итүче шәхсән яисә телефон аша мөрәҗәгать иткәндә,
кергән мөрәҗәгать нигезендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәге, Башкарма комитет урнашкан урын (адресы, эш графигы,
белешмә телефоннары); муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары һәм сроклары;
муниципаль хезмәт күрсәтелә торган гражданнар категорияләре; муниципаль
хезмәт күрсәтү мәсьәләләрен җайга сала торган норматив хокукый актлар;
муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гаризаны карау өчен кирәкле документлар
исемлеге, муниципаль хезмәт күрсәтү һәм теркәү сроклары; муниципаль хезмәт
күрсәтү барышы; муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча рәсми сайтта
урнаштыру урыны; муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат
бирү; затларның гамәлләренә яисә гамәл кылмауларына карата шикаять бирү
тәртибе турында мәгълүмат бирергә мөмкин.
Язма мөрәҗәгать буенча муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы бүлекнең
вазифаи затлары язма рәвештә мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү
тәртибен һәм әлеге Регламентның әлеге пунктында күрсәтелгән мәсьәләләрне
җентекләп аңлаталар һәм мөрәҗәгать итүчегә мөрәҗәгатьне теркәгән көннән алып
өч эш көне эчендә җавап җибәрәләр. Җаваплар мөрәҗәгать иткән теледә бирелә.
Мөрәҗәгать телендә җавап бирү мөмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасы дәүләт телләре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат
муниципаль районның рәсми сайтында һәм Башкарма комитет биналарындагы
мәгълүмат стендларында мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү өчен урнаштырыла.
Мәгълүмат стендларында һәм муниципаль районның «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштырыла торган
муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы дәүләт телләрендәге
мәгълүмат Регламентның 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
белешмәләрне, Башкарма комитетның урнашкан урыны, белешмә телефоннары,
эш вакыты, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча гаризалар кабул итү графигы
турындагы белешмәләрне үз эченә ала.
1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һәм аларны рәсми
бастырып чыгару чыганакларын күрсәтеп), муниципаль районның «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
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Гамәлдәге редакциядә административ регламент тексты «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә муниципаль районның рәсми сайтында,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтән
торып эшләү урыны - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 22
декабрендәге 1376 номерлы карары белән расланган «Дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүнең күп функцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру
кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә муниципаль районның шәһәр (авыл)
җирлегендә яисә Татарстан Республикасы шәһәр округында төзелгән дәүләти һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең территориаль
аерымланган структур бүлекчәсе (офисы);
техник хата – муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан
җибәрелгән һәм документка кертелгән мәгълүматларның (муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәсе), алар нигезендә мәгълүматлар кертелгән документлардагы
мәгълүматларга туры килмәвенә китергән хата (ялгыш язу, басма хата, грамматик
яки арифметик хата яисә шуңа охшаган хата);
Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза дип (алга таба гариза) муниципаль хезмәт күрсәтү турында «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 2 статьясындагы 3 пункты (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон)
нигезендә бирелгән мөрәҗәгать аңлашыла.
2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмәт атамасы
Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү.
2.2. Җирле үзидарәнең муниципаль хезмәтне турыдан-туры күрсәтүче башкармабоеру органы исеме
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Башкарма комитеты
2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре булып тора:
1) Объектларны файдалануга тапшыруга рөхсәт (№2 кушымта).
2) Муниципаль хезмәт күрсәтүне кире кагу турында карар
2.3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе мөрәҗәгать итүчегә «Электрон
имза турында» 2011 елның 06 апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба - 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендә башкарма комитетының (яки
башкарма комитетның) вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле имзасы
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куелган электрон документ рәвешендә Республика порталының шәхси кабинетына
җибәрелә.
2.3.3. Мөрәҗәгать итүченең теләге буенча, муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе КФҮтә Башкарма комитет тарафыннан җибәрелгән, КФҮ мөһере һәм
КФҮ хезмәткәре имзасы белән расланган кәгазьдә бастырылган электрон документ
нөсхәсе рәвешендә алынырга мөмкин.
2.3.4. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон
документ яки электрон документ нөсхәсе рәвешендә муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсенең гамәлдә булу срогы дәвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган оешмаларга мөрәҗәгать итү
кирәклеген дә исәпкә алып, муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты, туктатып тору
мөмкинлеге Россия Федерациясе законнары белән каралган очракта, муниципаль
хезмәт күрсәтүне туктатып тору вакыты, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе
булган документларны тапшыру (юллау) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты:
Гамәлгә кертүгә рөхсәт бирү - гариза биргән көнне дә кертеп, биш эш көне.
Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт дубликатын бирү-өч эш көне.
2.4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктатып тору каралмаган.
2.4.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документны электрон
формадагы документ рәвешендә җибәрү муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен
рәсмиләштерү һәм теркәү көнендә башкарыла.
2.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен закон яисә башка норматив хокукый актлар
нигезендә кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләрнең, шулай ук мөрәҗәгать итүче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле
һәм мәҗбүри булган хезмәтләрнең аларны алу ысуллары, шул исәптән электрон
рәвештә мөрәҗәгать итүче тарафыннан аларны алу ысуллары, аларны тапшыру
тәртибе нигезендә кирәкле һәм мәҗбүри булган документларның тулы исемлеге
2.5.1. Рөхсәтнамә бирү өчен гариза бирүче тапшыра:
1. Гариза.
- кәгазьдә документ рәвешендә;
- Региональ портал аша мөрәҗәгать иткән очракта 2011 елның 6 апрелендәге
63-ФЗ номерлы «Электрон имза турында»гы федераль закон таләпләре нигезендә
имзаланган электрон формада.
2) җир кишәрлегенә хокук билгели торган документлар (төп нөсхәләр яки
нотариаль тәртиптә расланган күчермәләр), шул исәптән сервитутны билгеләү
турында килешү, әгәр аңа хокук Күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында
теркәлмәгән булса, гавами сервитутны билгеләү турында карар.
3) линияле объектны төзү, реконструкцияләү очракларыннан тыш, төзелгән,
үзгәртеп корылган капиталь төзелеш объектының урнашуын, җир кишәрлеге
чикләрендә инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләрен һәм җир кишәрлеген

5

планлы оештыруны тасвирлый торган һәм төзи торган зат (төзи торган зат һәм
төзелеш, реконструкция шартнамә нигезендә алып барылган очракта, төзүче яки
техник заказчы) тарафыннан имзаланган схема, линияле объектны төзү, үзгәртеп
кору очракларыннан тыш;
4) капиталь төзелеш объектын кабул итү акты (төзелеш, үзгәртеп кору
төзелеш подряды килешүе нигезендә башкарылган очракта);
5) төзелгән, реконструкцияләнгән капиталь төзелеш объектының техник
регламентлар таләпләренә туры килүен раслый торган һәм төзелешне гамәлгә
ашыручы зат тарафыннан имзаланган документ.
6)
төзелгән,
реконструкцияләнгән
капиталь
төзелеш
объекты
параметрларының проект документациясенең һәм төзелешне гамәлгә ашыручы зат
(төзелеш подряды шартнамәсе нигезендә төзелешне, реконструкцияләүне гамәлгә
ашыручы зат яисә техник заказчы тарафыннан, шулай ук, индивидуаль торак
төзелеше объектларын төзүне, реконструкцияләүне, капиталь ремонтлауны
гамәлгә ашыручы заттан тыш, төзелеш контролен килешү нигезендә гамәлгә
ашыручы зат тарафыннан имзаланган акт.
7) төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш объектының техник
шартларга туры килүен раслаучы һәм инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләрен
эксплуатацияләүне гамәлгә ашыручы оешмалар вәкилләре тарафыннан имзаланган
(алар булган очракта) документлар;
8) куркыныч объекттагы авария нәтиҗәсендә зыян китергән өчен куркыныч
объект хуҗасының гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри иминиятләштерү
шартнамәсе төзүне куркыныч объекттагы авария нәтиҗәсендә зыян китергән өчен
куркыныч
объект
хуҗасының
гражданлык
җаваплылыгын
мәҗбүри
иминиятләштерү турында Россия Федерациясе законнары нигезендә раслый торган
документ;
9) «күчемсез мөлкәтнең дәүләт кадастры турында»Федераль законның 41
статьясы таләпләренә туры китереп әзерләнгән техник план.
10) «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи
һәм мәдәни ядкарьләре) турында» 2002 елның 25 июнендәге 73-ФЗ номерлы
Федераль законда билгеләнгән мәдәни мирас объектларын саклауның тиешле
органы тарафыннан расланган мәдәни мирас объектын саклап калу буенча
башкарылган эшләрне кабул итү акты, бу объектны реставрацияләү,
консервацияләү, ремонтлау һәм заманча куллану өчен аның җайланмаларын
үткәргәндә;
2.5.2. Гариза бирүче рөхсәт дубликатын бирү өчен гариза бирә:
Гариза;
Мөрәҗәгать итүченең шәхесен яисә вәкаләтләрен раслый торган
документлар.
Документлар бер нөсхәдә бирелә.
2.5.3. Гариза һәм аңа теркәп бирелә торган документлар мөрәҗәгать итүче
тарафыннан түбәндәге ысулларның берсен кулланып тапшырылырга
(җибәрелергә) мөмкин:

6

1) КФҮ аша кәгазь чыганакларда һәм электрон документлар рәвешендә
Регламентның 2.5.3 пункты таләпләре нигезендә имзаланган (таныкланган)
электрон документлар рәвешендә ;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.4. Физик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр гариза һәм кирәкле
документларны республика порталы аша җибәргәндә гаризаны гади электрон имза
белән имзалыйлар.
Гади электрон имза алу өчен мөрәҗәгать итүчегә ЕСИА да теркәлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исәпкә алу язмасын стандарт
дәрәҗәсеннән дә ким булмаган дәрәҗәгә кадәр расларга кирәк.
Россия Федерациясе территориясендә теркәлгән юридик затлар һәм юридик
затлар вәкилләре гариза һәм кирәкле документларны республика порталы аша
җибәргәндә гаризаны көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән
имзалыйлар.
Запросны биргәндә мөрәҗәгать итүче Республика порталы ярдәмендә
документларның электрон рәвешләрен яисә мондый документларны төзүгә һәм
имзалауга вәкаләтле затларның «Электрон имза турында» 2011 елның 06
апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә электрон имза
белән имзаланган документларны электрон рәвештә тапшыра.
2.5.5. Мөрәҗәгать итүчедән таләп итү тыела:
1) муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле рәвештә барлыкка килә торган
мөнәсәбәтләрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисә
аларны гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне башкару документларын һәм
мәгълүматны бирү;
2) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 өлешендә
күрсәтелгән исемлекләргә кертелгән мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсендә
күрсәтелә торган хезмәтләрне, шул исәптән муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле
һәм башка дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына, оешмаларга
мөрәҗәгать итү белән бәйле килештерүләрне гамәлгә ашыру;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тартканда яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, яисә түбәндәге
очраклардан тыш, документларның булмавы һәм (яки) дөреслеге күрсәтелмәгән
документлар һәм мәгълүмат бирү:
а) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризаны башта тапшырганнан соң
муниципаль хезмәт күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актлар таләпләрен
үзгәртү;
б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризада һәм муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканнан соң яки
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканнан соң, яисә элек тәкъдим ителгән
документлар комплектына кертелмәгән документларда хаталарның булуы;
в) документларның гамәлдә булу срогы тәмамлану яки муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканнан соң, йә
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканнан соң мәгълүматны үзгәртү;
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г) Башкарма комитетның, КФҮ хезмәткәренең вазыйфаи затының, МФЦ
хезмәткәренең хаталы яки хокукка каршы гамәлләре (гамәл кылмау) фактын
(билгеләрен) ачыклау, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны
кабул итүдән баш тарткан очракта йә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул
итүдән баш тарткан очракта Башкарма комитет җитәкчесе имзасы белән язмача
рәвештә мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә, шулай ук бирелгән уңайсызлыклар өчен
гафу үтенәләр.;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты нигезендә таныкланган документларны һәм
мәгълүматны кәгазь чыганакта бирү, мондый документларга тамга салу яисә
аларны алу дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтүнең кирәкле шарты булып
торса, һәм федераль законнарда билгеләнгән башка очраклардан тыш.
2.6. Дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары яки җирле
үзидарә органнары карамагында булган, шулай ук мөрәҗәгать итүче аларны, шул
исәптән электрон формада алу ысулларын, аларны бирү тәртибен, дәүләт органы,
җирле үзидарә органы яисә әлеге документлар белән эш итүче оешма
карамагында булган муниципаль хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый актлар
нигезендә кирәкле документларның тулы исемлеге
2.6.1. Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында килеп чыга:
1) күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (күчемсез милек
объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем файдалана алырлык мәгълүмат
булган) - Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте (Росреестр).
2) төзелешкә рөхсәт алу өчен тапшырылган җир кишәрлегенең Шәһәр
төзелеше планы яисә линия объекты төзелгән, реконструкцияләнгән очракта,
территорияне планлаштыру проекты һәм территорияне ызанлау проекты;
6) төзелешкә рөхсәт;
4) төзелгән, реконструкцияләнгән капиталь төзелеш объектының техник
регламентлар һәм проект документациясе таләпләренә туры килүе турында дәүләт
төзелеш күзәтчелеге органы бәяләмәсе (дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә
ашыру каралган очракта);
5) төзелгән, реконструкцияләнгән капиталь төзелеш объектының техник
шартларга туры килүен раслаучы һәм инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләрен
эксплуатацияләүне гамәлгә ашыручы оешмаларның (алар булган очракта)
вәкилләре тарафыннан имзаланган документлар муниципаль берәмлек булса.
2.6.2. Мөрәҗәгать итүче регламентның 2.6.1 пунктында күрсәтелгән
документларны (белешмәләрне), мондый документларны төзү һәм имзалауга
вәкаләтле затларның көчәйтелгән квалификацияле имзасы белән расланган
электрон документлар формасында, Республика порталы аша гариза биргәндә яисә
КФҮтә кәгазьдә күрсәтелгән документларны (белешмәләрне) бирергә хокуклы.
2.6.3. Күрсәтелгән дәүләт хакимияте органнары, башкарма комитетның
структур бүлекчәләре тарафыннан документлар һәм белешмәләрне тапшырмау
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(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез була
алмый.
2.6.4. Күрсәтелгән органнарның вазыйфаи заты һәм (яисә) карамагында
булган документларны яисә белешмәләрне тапшырмаган (үз вакытында
тапшырмаган (тапшырмаган) хезмәткәре Россия Федерациясе законнары нигезендә
административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
2.6.5. Мөрәҗәгать итүчедән дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм
дәүләт органнары яки җирле үзидарә органнары карамагында булган муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен гариза бирүче тарафыннан түләү кертүне раслаучы
документлар таләп итү тыела.
Мөрәҗәгать итүче тарафыннан дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары
һәм дәүләт органнары яки җирле үзидарә органнары карамагында булган
белешмәләр булган документларны тапшырмау мөрәҗәгать итүченең муниципаль
хезмәт күрсәтүдән баш тартуы өчен нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге
2.7.1. Документлар кабул итүдән баш тарту өчен нигез булып тора:
1) Тапшырылган
документларның
Регламентның
2.5
пунктында
күрсәтелгән документлар исемлегенә һәм таләпләргә туры килмәве;
2) гаризада һәм гаризага теркәлә торган документларда аларның эчтәлеген
төгәл аңларга мөмкинлек бирми торган килешенмәгән төзәтүләр, җитди бозулар
булу;
3) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
4) үз көчен югалткан документларны тапшыру;
5) дөрес булмаган һәм (яки) каршылыклы белешмәләр, килешенмәгән
төзәтмәләр, җитди зыяннар булган документлар, үз көчен югалткан
документларның эчтәлеген бертөсле аңлатырга мөмкинлек бирми торган
документлар тапшыру;
6) гариза (запрос) мөрәҗәгать итүче исеменнән вәкаләтле зат тарафыннан;
7) регламент нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүне алучы булмаган затка
муниципаль хезмәт күрсәтүне сорап мөрәҗәгать итү;
8) гаризаның электрон формасында мәҗбүри кырларны дөрес тутырмау;
9) гаризаның электрон формасында һәм тапшырылган документларда
каршылыклы мәгълүматлар булу;
10) гариза (запрос) һәм башка документлар электрон имза кулланып,
гамәлдәге законнарны бозып, электрон култамга белән кул куелды;
11) электрон документлар аларны бирү форматына таләпләргә туры килми
һәм (яки) укылмый.
2.7.2. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләр исемлеге төгәл булып тора.
2.7.3. Гариза һәм муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны
кабул итүдән баш тарту турындагы карар мөрәҗәгать итүчене кабул итү вакытында
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да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан ведомствоара
мәгълүмати бәйләнешләрдән файдаланып, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документларны (белешмәләрне) алганнан соң да, гаризаны теркәгәннән
соң 7 эш көненнән дә артмаган вакыт эчендә кабул ителергә мөмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп, Регламентка 5 нче
кушымтада билгеләнгән форма нигезендә рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә
башкарма комитетның вәкаләтле вазифаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзалана һәм мөрәҗәгать
итүчегә муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар кабул ителгән көнне Республика порталындагы шәхси
кабинетына һәм (яисә) КФҮкә җибәрелә.
2.7.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм документлар
Бердәм Порталда бастырылган муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе
турындагы мәгълүмат нигезендә бирелгән очракта, гаризаны һәм башка
документларны кабул итүдән баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору яки муниципаль хезмәт
күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге
2.8.1. Хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр каралмаган.
Объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирүдән баш тарту өчен нигезләр:
1) РФ ШрК 55 статьясындагы 3 һәм 4 өлешләрендә күрсәтелгән
документларның булмавы;
2) капиталь төзелеш объектының шәһәр төзелеше планын төзүгә,
реконструкцияләүгә рөхсәт бирелгән вакытка яисә линияле объектны төзү,
реконструкцияләүгә, капиталь ремонтлауга рөхсәт бирелгән очракта, территорияне
планлаштыру проекты һәм территорияне межалау проекты таләпләренә (линияле
объектны төзү, реконструкцияләү өчен документлар әзерләү таләп ителми торган
очраклардан тыш), территорияне планлаштыру проекты белән билгеләнгән
таләпләргә, линияле объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирелгән очракта,
территорияне планлаштыру проекты белән билгеләнгән таләпләргә туры килмәве;
3) капиталь төзелеш объектының төзелешкә рөхсәттә билгеләнгән таләпләргә
туры килмәве;
4) төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш объектының
параметрларына проект документларының туры килмәве;
5) капиталь төзелеш объектының җир кишәрлегеннән файдалануга рөхсәт
ителгән һәм (яки) Россия Федерациясенең Җир һәм башка законнары нигезендә
объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирелгән көнгә билгеләнгән чикләүләргә
туры килмәве, РФ ШрК 51 статьясындагы 7 өлешендәге 9 пунктында каралган
очраклардан тыш, һәм төзелә торган, реконструкцияләнә торган капиталь төзелеш
объекты, аның урнашуы белән бәйле рәвештә территориядән файдалануның махсус
шартлары булган зона билгеләнгән яисә үзгәртелгән, файдалануга кертелмәгән
очраклардан тыш.
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6) төзүче тарафыннан капиталь төзелеш объектының мәйданы, биеклеге һәм
каты турында, инженерлык-техник тәэминаты челтәрләре турында, инженерлык
эзләнүләре нәтиҗәләренең бер нөсхәсе һәм төзелешкә рөхсәт биргән җирле үзидарә
органына проект документлары бүлекләренең бер нөсхәсе турында белешмәләр
алынганнан соң ун көн эчендә түләүсез бирелми.
2.8.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр исемлеге
төгәл булып тора.
2.8.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш
тарту турындагы карар регламентка 5 нче кушымтада билгеләнгән форма
нигезендә рәсмиләштерелә, көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән
Башкарма комитетның (Башкарма комитет) вәкаләтле вазыйфаи заты тарафыннан
имзалана һәм мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
турында Карар кабул ителгән көнне Республика порталының шәхси кабинетына
һәм (яки) КФҮнә җибәрелә.
2.8.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза Бердәм Порталда
бастырылган муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе турындагы
мәгълүмат нигезендә бирелгән очракта, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
тыела.
2.9. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен алына торган дәүләт пошлинасы яки
башка төрле түләү алу тәртибе, күләме һәм нигезләре
Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә
2.10. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәк һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
исемлеге, шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган оешмалар
тарафыннан бирелә торган документ (документлар) турында мәгълүматлар
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
күрсәтү өчен түләү күләмен исәпләү методикасы турындагы мәгълүматны да
кертеп, мондый түләүне алу тәртибе, күләме һәм нигезләре
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтү, муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган
оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә һәм
мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмәттән файдалануга гариза биргәндә көтү вакыты 15
минуттан артык түгел.
Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
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2.13. Мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәттән һәм муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнаша торган оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәттән
файдалану турындагы гаризасын, шул исәптән электрон формада, теркәү вакыты
һәм тәртибе
2.13.1.Гариза биргән көнне КФҮкә шәхси мөрәҗәгать иткәндә гариза
бирүчегә теркәлү номеры һәм электрон гариза бирү датасы белән КФҮ АИС ыннан
өземтә бирелә.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибәргәндә гариза бирүче гариза
биргән көнне Республика порталының шәхси кабинетында һәм электрон почта аша
гариза җибәрелгән, анда теркәү номеры һәм гариза бирү датасы күрсәтелә.
2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә торган бүлмәләргә, көтү залына, муниципаль
хезмәт күрсәтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнәкләре
һәм һәр муниципаль хезмәтне күрсәтү өчен кирәкле документлар исемлеге булган
мәгълүмат стендларына, мондый хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль,
текстлы һәм мультимедияле мәгълүматны урнаштыруга һәм рәсмиләштерүгә, шул
исәптән инвалидларны социаль яклау турында федераль законнар һәм Татарстан
Республикасы законнары нигезендә күрсәтелгән объектларга инвалидлар өчен
керү мөмкинлеген тәэмин итүгә карата таләпләр
2.14.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы система һәм янгын
сүндерү системасы белән җиһазландырылган биналарда һәм бүлмәләрдә
башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү урыннары документлар тутыру өчен
кирәкле җиһазлар, мәгълүмат стендлары белән җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына тоткарлыксыз керү
мөмкинлеге тәэмин ителә (бинага уңайлы керү-чыгу һәм аның эчендә хәрәкәт итү).
Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, текстлы һәм
мультимедиа мәгълүматы мөрәҗәгать итүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул
исәптән инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү урынына каршылыксыз керү
максатларында түбәндәгеләр тәэмин ителә:
1) күрү сәләте һәм мөстәкыйль хәрәкәт итү функциясе бозылуга ия булган
инвалидларны озата бару һәм аларга ярдәм күрсәтү;
2) транспорт чарасына утырту һәм аннан төшерү мөмкинлеге, шул исәптән
кресло-коляска кулланып;
3) инвалидларның хезмәт күрсәтүләргә тоткарлыксыз керүен тәэмин итү өчен
кирәкле җиһазларны һәм мәгълүмат йөртүчеләрне аларның тормыш эшчәнлеген
чикләүне исәпкә алып тиешенчә урнаштыру;
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4) инвалидлар өчен кирәкле тавыш һәм күрү мәгълүматын, шулай ук
язуларны, билгеләрне һәм Брайль рельеф-нокталы шрифты белән башкарылган
башка текст һәм график мәгълүматны кабатлау;
5) сурдотәрҗемәче һәм тифлосурдотәрҗемәчегә катнашуга рөхсәт;
6) проводник-этне (озата баручы эт) махсус укытуны раслый торган, аны
махсус укытуны раслый торган һәм Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау
министрлыгының «Проводник этне махсус укытуны раслаучы документ формасын
һәм аны бирү тәртибен раслау турында» 2015 елның 22 июнендәге 386н номерлы
боерыгы белән билгеләнгән тәртиптә һәм форма буенча бирелә торган документ
булганда кертү.
2.14.3. Инвалидлар өчен муниципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә ашырыла торган
объектларга һәм әлеге пунктның 1 – 4 пунктларында күрсәтелгән муниципаль
хезмәт күрсәтүдә кулланыла торган акчаларга үтемлелекне тәэмин итү өлешендә
2016 елның 1 июленнән соң файдалануга тапшырылган яисә модернизация узган
объектларга һәм чараларга карата таләпләр кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәркем файдалана алырлык булуы һәм
сыйфаты күрсәткечләре, шул исәптән гариза бирүченең вазифаи затлар белән
аралашу саны һәм аларның дәвамлылыгы, муниципаль хезмәт күрсәтүнең
барышы турында мәгълүмат алу мөмкинлеге, шул исәптән мәгълүматкоммуникация технологияләрен кулланып, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә (шул исәптән тулы күләмдә) муниципаль
хезмәт күрсәтү мөмкинлеге булу яисә булмау, гариза бирүченең сайлавы буенча
(экстерриториаль принцип) җирле үзидарә башкарма комитеты органының теләсә
кайсы территориаль бүлекчәсендә, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү
үзәкләрендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү турында 210 –ФЗ номерлы
Федераль законның 15.1 статьясында каралган мөрәҗәгатьләр (комплекслы
мөрәҗәгать)
2.15.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы
күрсәткечләре булып тора:
җәмәгать транспортыннан файдалану мөмкинлеге булган зонада
документлар кабул итү һәм бирү алып барыла торган бинаның урнашу урыны;
белгечләрнең, шулай ук гариза бирүчеләрдән документлар кабул итә торган
бүлмәләрнең җитәрлек санда булуы;
мәгълүмат стендларында, муниципаль районның рәсми сайтында, Бердәм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе
һәм сроклары турында тулы мәгълүмат булу;
инвалидларга башкалар белән тигез дәрәҗәдә хезмәтләрдән файдаланырга
комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдәм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү сыйфаты күрсәткечләре булып тора:
1) документларны кабул итү һәм карап тикшерү срокларын үтәү;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алу срокларын үтәү;
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3) Башкарма комитет хезмәткәрләренең Регламентны үтәмәүләренә карата
нигезле шикаятьләр булмау;
4) мөрәҗәгать итүченең вазифаи затлар белән
аралашу саны
(консультацияләрне исәпкә алмыйча):
4.1) муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә, барлык кирәкле документлар белән
гариза биргәндә мөрәҗәгать итүче КФҮ хезмәткәрләре белән бер тапкыр аралаша;
4.2) КФҮтә муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсен электрон
документның басма нөхсәсе рәвешендә алу кирәк булган очракта -бер тапкыр.
Дәүләт хезмәтен күрсәткәндә гариза бирүченең Министрлык белгече белән
бер мәртәбә аралашуы озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мөрәҗәгать итүче күчмә радиотелефон элемтәсе җайланмалары ярдәмендә
муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын Бердәм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдәмендә бәяләргә хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында мәгълүматны
мөрәҗәгать итүче Бердәм порталда яисә Республика порталында, КФҮ шәхси
кабинетында алырга мөмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү, яшәү урынына яки фактта яшәү (тору)
урынына бәйсез рәвештә, теләсә кайсы КФҮтә гамәлгә ашырыла.
Муниципаль хезмәт комплекслы запрос составында күрсәтелә
2.16. Башка таләпләр, шул исәптән экстрориаль принцип буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең үзенчәлекләрен исәпкә алучы (әгәр муниципаль хезмәт
экстриториаль принцип буенча бирелгән булса) һәм электрон формада
муниципаль хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре
2.16.1. Муниципаль хезмәт электрон формада күрсәтелгәндә, гариза бирүче
түбәндәгеләргә хокуклы:
а) Бердәм порталда һәм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында мәгълүмат алырга;
б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза һәм муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле башка документларны, шул исәптән электрон рәвешләре 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты
нигезендә, Республика порталыннан файдаланып, электрон рәвештә таныкланган
документларны һәм мәгълүматны бирергә;
в) муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формада бирелгән
гаризаларны үтәү барышы турында мәгълүматлар алырга;
г) Республика порталы аша муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын
бәяләргә;
д) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон документ формасында
алырга;
е) Башкарма комитет карары һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына), шулай
ук аның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләрнең республика порталы,
федераль дәүләт мәгълүмат системасы порталы аша дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дәүләт һәм муниципаль
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хезмәткәрләр тарафыннан башкарылган карарларга һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) судка кадәр шикаять бирү процессын тәэмин итә торган шикаять
бирергә.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердәм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белән, теләсә нинди башка формада
гариза бирү зарурлыгыннан башка гамәлгә ашырыла
2.16.3. КФҮтә кабул итүгә мөрәҗәгать итүчеләрне теркәү (алга таба - язылу)
Республика порталы, КФҮ контакт-үзәге телефоны аша башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчегә кабул итү өчен теләсә нинди ирекле датага һәм вакытка
күпфункцияле үзәктә билгеләнгән график буенча язылу мөмкинлеге бирелә.
Билгеле бер датага язылу шушы датага кадәр тәүлек эчендә тәмамлана.
Республика порталы ярдәмендә алдан язылуны гамәлгә ашыру өчен
мөрәҗәгать итүчегә соратып алына торган мәгълүматларны күрсәтергә кирәк, шул
исәптән:
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта),
телефон номеры
электрон почта адресы (теләге буенча);
кабул итү көне һәм вакыты.
Мөрәҗәгать итүчене алдан язып куйганда хәбәр иткән белешмәләр
мөрәҗәгать итүче шәхсән кабул иткәндә тапшырылган документларга туры
килмәгән очракта, алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны гамәлгә ашырганда гариза бирүчегә талон-раслау
мөмкинлеге бирелә. Мөрәҗәгать итүче электрон почта адресын хәбәр иткән
очракта, күрсәтелгән адреска шулай ук кабул итү датасы, вакыты һәм урыны
күрсәтелгән алдан язылуны раслау турында мәгълүмат җибәрелә.
Алдан язылуны гамәлгә ашырганда гариза бирүчегә мәҗбүри рәвештә, кабул
итү вакытыннан 15 минут узгач, алдан язылу гамәлдән чыгарылуы турында хәбәр
ителә.
Мөрәҗәгать итүче теләсә кайсы вакытта алдан язылудан баш тартырга
хокуклы.
Мөрәҗәгать итүчедән, Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары
нигезендә идентификация һәм аутентификация узудан тыш, кабул итү максатын
күрсәтүдән, шулай ук кабул итү өчен броньларга кирәк булган вакытлыча интервал
дәвамлылыгын исәпләү өчен кирәк булган мәгълүматлардан башка гамәлләр
кылуны таләп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән
административ процедураларны электрон формада башкару үзенчәлекләре,
шулай ук административ процедураларны күпфункцияле үзәкләрдә башкару
үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә эзлекле гамәлләр тасвирламасы
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3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:
1) мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр бирү;
2) мөрәҗәгать итүче тарафыннан бирелгән документлар комплектын кабул
итү һәм карау;
3) ведомствоара мөрәҗәгатьләрне формалаштыру һәм муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнаша торган органнарга юллау;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү;
5) мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү (җибәрү).
3.2. Мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр күрсәтү
3.2.1. Административ процедураны үтәүне башлауның нигезе - мөрәҗәгать
итүченең муниципаль хезмәт күрсәтүгә бәйле мәсьәләләр буенча мөрәҗәгате.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
булып тора:
- күпфункцияле үзәккә мөрәҗәгать иткәндә - КФҮ хезмәткәре;
- мөрәҗәгать итүченең башкарма комитетка мөрәҗәгатендә - башкарма
комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга таба консультацияләү өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Мөрәҗәгать итүче шәхсән КФҮкә, телефон һәм электрон почта аша
мөрәҗәгать итәргә, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары
турында Республика порталында консультация алырга хокуклы.
КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчегә, шул исәптән, составы, бирелә торган
документлар формасы һәм муниципаль хезмәт күрсәтү өчен башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр бирә.
Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында
мәгълүматны күпфункцияле үзәк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле
рәвештә алырга мөмкин.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һәм муниципаль хезмәттән файдалануга кагылышлы башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр.
3.2.3. Мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетка телефон һәм электрон почта
аша мөрәҗәгать итәргә, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм
сроклары турында Башкарма комитет сайтында консультация алырга хокуклы.
Регламентның 1.3.4 пункты таләпләре нигезендә мөрәҗәгать итүчегә
консультация бирү өчен җаваплы вазыйфаи зат хәбәр итә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һәм муниципаль хезмәттән файдалануга кагылышлы башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр.
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3.3. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һәм карау
3.3.1. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү өчен документлар кабул итү яки
КФҮнең ерактан торып эш урыны.
3.3.1.1. Мөрәҗәгать итүче (мөрәҗәгать итүче вәкиле) КФҮгә муниципаль
хезмәт күрсәтү турындагы гарызнамә белән мөрәҗәгать итә һәм регламентның 2.5
пункты нигезендә документлар тапшыра.
3.3.1.2. КФҮ хезмәткәре, гаризалар кабул итүне алып баручы:
мөрәҗәгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вәкаләтләрен тикшерә;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән таләпләргә туры
килү-килмәвен тикшерә;
КФҮ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны басма чыганакта
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлый;
КФҮ АИСтан гаризаны кәгазьдә чыгарып ала;
мөрәҗәгать итүчегә тикшерү һәм имзалау өчен тапшыра;
имзаланганнан соң КФҮнең АИСда имзаланган гаризасын сканерлый;
электрон формада тапшырылган документларны яки документларның
электрон үрнәкләрен КФҮ АИСка урнаштыра, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һәм кәгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
мөрәҗәгать итүчегә документларны кабул итү турында язу бирә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Процедуралар нәтиҗәсе: җибәрергә әзер гариза һәм документлар пакеты.
3.3.1.3. КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчедән Башкарма комитетка электрон
формада кабул ителгән документлар пакетын (электрон эшләр пакетлары
составында) мөрәҗәгать итүчедән КФҮ структур бүлекчәсенә мөрәҗәгать иткән
көннән бер эш көне эчендә җибәрә.
Процедураның нәтиҗәсе: электрон хезмәттәшлек системасы ярдәмендә
башкарма комитетта җибәрелгән гариза һәм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмәт күрсәтү өчен электрон
рәвештә документлар кабул итү.
3.3.2.1. 3.3.2.1. Мөрәҗәгатҗь итүче Республика порталы аша электрон
формада гариза бирү өчен түбәндәге гамәлләрне башкара:
Республика порталында авторизация үтә;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган белешмәләрне
үз эченә алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетә (кирәк булганда);
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электрон формада муниципаль хезмәт күрсәтү шартлары һәм тәртибе белән
танышу һәм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хәбәр ителгән белешмәләрнең дөреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибәрә (тиешле электрон гариза формасындагы
төймәгә баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы федераль закон таләпләре һәм 210-ФЗ
номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә (гади электрон имза һәм (яки)
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән) имзалана;
электрон гариза җибәрү турында хәбәрнамә ала.
3.3.2.2. Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитетка җибәрелгән
электрон эш, электрон багланышлар системасы аша.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм башка
документлар керү административ процедураны башкару өчен нигез булып тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - документлар кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документларны карап тикшерүгә алганнан соң, документларны кабул итү
өчен җаваплы вазыйфаи зат:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендә номер һәм "Документларны
тикшерү" статусы бирә, бу Республика порталының шәхси кабинетында чагыла;
электрон эшләрне, шул исәптән мөрәҗәгать итүче тарафыннан электрон
формада бирелгән документларны һәм документларның электрон үрнәкләрен
өйрәнә;
электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерә;
Бердәм порталга мөрәҗәгать итү юлы белән электрон имзаның чынбарлык
шартлары үтәлешен тикшерә (мөрәҗәгать итүче тарафыннан көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән имзаланган документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезләр булганда, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар проектын әзерли .
Әгәр көчәйтелгән квалификацияле электрон имзаны тикшерү нәтиҗәсендә
аның чынбарлык шартларының үтәлмәве ачыкланса, баш тарту турында карар
проекты 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченә
алырга тиеш, алар аны кабул итү өчен нигез булып тора.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп (муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр
мондый документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга бәйле булган
очракта, документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә документларның
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(мәгълүматның) атамасы турында мәгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган,
дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, билгеләнгән таләпләрне
бозып тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендә формада
рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә электрон документлар әйләнеше системасы
аша килештерүгә җибәрелә.
Карар проектны килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында каралган
тәртиптә гамәлгә ашырыла .
Документларны кабул итүдән баш тарту өчен Регламентның 2.7.1 пунктында
каралган документларны кабул итүдән баш тарту нигезләре булмаган очракта,
документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат гариза кергән көннән бер эш
көне эчендә мөрәҗәгать итүчегә гаризаның теркәү номерын, гариза алу датасын,
аңа тапшырылган файлларның исемлекләре, муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алу
датасын үз эченә алган хәбәрнамә .
3.3.3.2. Регламентның 3.3.1 пунктында күрсәтелгән процедураларны үтәү,
техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамәлгә ашырыла .
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белән билгеләнгән процедуралар карауга
гариза кергән көннән бер эш көне эчендә гамәлгә ашырыла .
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карауга кабул ителгән гариза яки карар проекты.
3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара
мөрәҗәгатьләр җибәрү
3.4.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып, мөрәҗәгать
итүчедән кабул ителгән документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмәткәр), административ процедураны башкаруга вәкаләтле вазыйфаи зат
(хезмәткәр), вазыйфаи зат (хезмәткәр) алу тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат).
Ведомствоара запросларны җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи зат,
регламентның 2.6 пунктында каралган документларны һәм белешмәләрне тапшыру
турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша
(техник мөмкинлек булмаганда – башка ысуллар белән) электрон формада төзи һәм
җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар мөрәҗәгатьләргә җаваплар
алынган көнне гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: хакимият органнарына һәм (яисә) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибәрелгән мөрәҗәгатьләр.
Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша килгән мөрәҗәгатьләр
нигезендә мәгълүмат белән тәэмин итүче белгечләр муниципаль хезмәт күрсәтү
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өчен сорала торган документларны (мәгълүматны) бирә яисә кирәкле документлар
һәм (яисә) мәгълүмат булмау турында хәбәрнамә (алга таба – баш тарту турында
хәбәрнамә) җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар, әгәр ведомствоара
мөрәҗәгатькә җавап әзерләүнең һәм юллауның башка вакыты федераль законнар,
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль законнар
нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары
белән билгеләнмәгән булса, ведомствоара мөрәҗәгать документ һәм мәгълүмат
бирә торган органга яисә оешмага килеп ирешкән көннән алып өч эш көне эчендә
башкарыла.
Административ процедураларны башкару нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр
тора: муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар (белешмәләр), яисә
ведомствоара запрослар җибәргән өчен җаваплы вазыйфаи затка җибәрелгән баш
тарту турында белдерү.
3.4.3. Ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар (белешмәләр), яки документ
һәм (яки) мәгълүмат булмаганда баш тарту турында хәбәрнамә ала;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезләр булганда, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар проектын әзерли .
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп (муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр
мондый документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга бәйле булган
очракта, документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә документларның
(мәгълүматның) атамасы турында мәгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган,
дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, билгеләнгән таләпләрне
бозып тутырылган), Регламентка 5 нче кушымта нигезендә формада
рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә электрон документлар әйләнеше системасы
аша килештерүгә җибәрелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тәртиптә гамәлгә ашырыла .
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар
(белешмәләр) комплекты.
3.4.4. Регламентның 3.4.2, 3.4.4 пунктларында күрсәтелгән процедураларны
үтәү, техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, шул исәптән
Регламентның 2.13 пункты нигезендә гариза теркәгәннән соң автомат рәвештә
гамәлгә ашырыла.
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3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында күрсәтелгән административ
процедураларны үтәүнең максималь вакыты өч эш көне тәшкил итә.
3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү
3.5.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып, ведомствоара
запрослар җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документлар (белешмәләр) комплекты керү тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен җаваплы
вазыйфаи зат:
Регламентның 2.8 пунктында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтүдән
баш тарту өчен нигезләр ачыкланганда, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
турында карар проектын әзерли; ;
Регламентның 2.8 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш
тарту өчен нигезләр булмаган очракта, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
документларны карау йомгаклары буенча, Регламентның 2.3 пункты нигезендә
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен проектка әзерли (алга таба - карар проекты);
..
әзерләнгән карар проектын билгеләнгән тәртиптә электрон документ
әйләнеше системасы аша килештерүгә җибәрә.
Административ процедуралар бер эш көне дәвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тарту турындагы карар проектын килештерү һәм кул кую (алга табадокументлар проектлары) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен
җаваплы структур бүлекчә җитәкчесе, Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары,
Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан башкарыла.
Кисәтүләр булган әзерләнгән проектлар муниципаль хезмәт нәтиҗәсен
әзерләү өчен җаваплы затка кире кайтарыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән
гыйбарәт: муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тарту турында карар, төзелешкә рөхсәт бирү (төзелешкә рөхсәт кертүне) яисә
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар.
Административ процедуралар бер эш көне дәвамында башкарыла.
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында күрсәтелгән процедураларны
үтәү, техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамәлгә ашырыла .
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында күрсәтелгән административ
процедураларны үтәүнең максималь вакыты- бер эш көне тәшкил итә.
3.6. Мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү (җибәрү)
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3.6.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып
административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмәт күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документ алу тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - документлар кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документлар бирү (җибәрү) өчен җаваплы вазыйфаи зат:
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү һәм (яки) шәһәр төзелеше
эшчәнлеген тәэмин итү буенча мәгълүмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында мәгълүматларны
теркәүне һәм кертүне тәэмин итә;
мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) электрон хезмәт күрсәтү юлы белән
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе һәм КФҮтә муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсен алу мөмкинлеге турында Республика порталы аша хәбәр итә.
Процедураларны үтәү, техник мөмкинлек булганда, автомат рәвештә дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән автоматлаштырылган
мәгълүмат системасын кулланып гамәлгә ашырыла.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитетның
вәкаләтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документка кул куйган көнне гамәлгә
ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүмат системаларында муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәләре турында мәгълүмат урнаштыру, мөрәҗәгать итүчегә (аның
вәкиленә) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре һәм аны алу ысуллары турында
белдерү.
3.6.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен бирү (җибәрү) тәртибе:
3.6.2.1. КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать иткәндә, КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгаь
итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен кәгазьдә электрон документ нөсхәсе
рәвешендә бирә. Мөрәҗәгать итүче таләбе буенча, электрон документ нөсхәсе
белән бергә, аңа электрон документның нөсхәсе төшерүгә язылу юлы белән
бирелергә мөмкин.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче килгән
көнне күпфункцияле үзәкнең хезмәт регламентында билгеләнгән вакытларда чират
тәртибендә башкарыла.
3.6.2.2. Мөрәҗәгать итүче Республика порталы аша муниципаль хезмәт
күрсәтүне сорап мөрәҗәгать иткәндә, мөрәҗәгать итүченең шәхси кабинетына
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган, Башкарма комитетның вәкаләтле
вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән
имзаланган документның электрон үрнәге автомат рәвештә җибәрелә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитетның
вәкаләтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документка кул куйган көнне гамәлгә
ашырыла.
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Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүне
раслаучы (шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту) республика
порталын кулланып җибәрү (бирү).
3.7. Техник хаталарны төзәтү
3.7.1. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетка җибәрә:
техник хатаны төзәтү турында гариза (4 нче номерлы кушымта);
мөрәҗәгать итүчегә техник хатасы булган муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе буларак бирелгән документ;
техник хаталар булуны дәлилләүче юридик көчкә ия документлар.
Муниципаль
хезмәт
нәтиҗәсе
булган
документта
күрсәтелгән
мәгълүматларда техник хатаны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле
вәкил) почта аша (шул исәптән электрон почта аша) яки Республика порталы яки
КФҮ аша бирә.
3.7.2. Документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
төзәтү турында гариза кабул итә, кушымталы документлар белән гаризаны терки
һәм документларны эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер
эш көне эчендә башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән, документларны
эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи затка карап тикшерүгә җибәрелгән гариза.
3.7.3. Документларны эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документка төзәтмәләр
кертү максатларында Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны
гамәлгә ашыра, төзәтелгән документны мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле вәкилгә)
техник хата булган документның оригиналын тартып алу белән шәхсән үзе бирә
яки мөрәҗәгать итүче адресына почта аша (электрон почта аша) документны
Башкарма комитетка техник хата булган документ оригиналын тапшырганда алу
мөмкинлеге турында хат җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура техник хаталар
ачыкланганнан соң яки теләсә кайсы кызыксынган заттан җибәрелгән хата барлыгы
турында гариза алганнан соң ике эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: мөрәҗәгать итүчегә тапшырылган (юлланган)
документ.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары
4.1. Җаваплы вазифаи затлар тарафыннан әлеге регламент кагыйдәләрен һәм
муниципаль хезмәт күрсәтүгә карата таләпләрне билгели торган башка норматив
хокукый актларны үтәүгә һәм башкаруга, шулай ук җаваплы затлар тарафыннан
карарлар кабул итүгә агымдагы контрольне гамәлгә ашыру тәртибе.
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Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту
гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һәм бетерүне,
муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерүне, җирле
үзидарә органнарындагы вазифаи затларның гамәлләренә (гамәл кылмавына)
карата карарлар әзерләүне үз эченә ала.
Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формаларына
түбәндәгеләр керә:
1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документ проектларын тикшерү һәм
килештерү.
2) эш башкаруны алып бару буенча тикшерүләрне билгеләнгән тәртиптә
үткәрү;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлеше буенча контроль
тикшерүләрне билгеләнгән тәртиптә үткәрү.
Агымдагы тикшерүне уздыру өчен электрон мәгълүматлар базасында булган
белешмәләр, хезмәт корреспонденциясе, административ процедуралар башкаручы
белгечләрнең телдән һәм язмача мәгълүматы, тиешле документларны исәпкә алу
журналлары һәм башка мәгълүматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмәт күрсәткәндә һәм карарлар кабул иткәндә гамәлләр
кылуны тикшереп тору өчен җирле үзидарә органы җитәкчесенә муниципаль
хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырыла.
Административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һәм эчтәлеген
бозу очраклары һәм сәбәпләре турында вазыйфаи затлар кичекмәстән муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенә хәбәр итәләр, шулай ук бозуларны бетерү
буенча ашыгыч чаралар күрелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедуралар
тарафыннан билгеләнгән гамәлләр эзлеклелегенең үтәлешенә агымдагы контроль
җирле үзидарә органы җитәкчесе урынбасары, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча
эшне оештыру өчен җаваплы, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча эшне оештыручы
бүлек башлыгы тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарә органының структур бүлекчәләре турындагы нигезләмәләр һәм вазифаи
регламентлар белән билгеләнә.
4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгы һәм сыйфаты буенча планлы һәм
планнан тыш тикшерүләр уздыру тәртибе һәм аларның кабатлану ешлыгы, шул
исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә
тотуның тәртибе һәм формалары.
Контроль тикшерүләр планлы (җирле үзидарә органы эшенең ярты еллык яки
еллык планнары нигезендә башкарыла) һәм планнан тыш булырга мөмкин.
Тикшерүләр уздыру барышында муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле барлык
мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яки гариза бирүченең конкрет мөрәҗәгате
карап тикшерелә ала.
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4.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында алар тарафыннан кабул ителә торган
карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) өчен муниципаль хезмәт күрсәтүче орган
вазыйфаи затларының җаваплылыгы
Үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын
бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендә җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарә органы җитәкчесе гариза бирүчеләрнең мөрәҗәгатьләре
вакытында карап тикшерелмәве өчен җаваплы.
Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкче
урынбасары) әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ
гамәлләрне вакытында һәм (яки) тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплы.
Вазифаи затлар һәм башка муниципаль хезмәткәрләр муниципаль хезмәт
күрсәтү барышында кабул ителә (башкарыла) торган карарлар һәм кылына
(кылынмый) торган гамәлләр өчен законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы.
Муниципаль хезмәт күрсәтүне, шул исәптән гражданнар, аларның берләшмәләре
һәм оешмалары тарафыннан контрольдә тотуның тәртибенә һәм формаларына
карата таләпләрне характерлый торган нигезләмәләр.
Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм
оешмалары тарафыннан контрольдә тоту муниципаль хезмәт күрсәткәндә җирле
үзидарә органы эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе
турында тулы, актуаль һәм дөрес мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
процессында мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерү
мөмкинлеге аша гамәлгә ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, оешмалар, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмалар
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирүнең судка
кадәр (судтан тыш) тәртибе
5.1. Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт
күрсәтүче орган җитәкчесенең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк
хезмәткәренең, оешмаларның, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка
кадәр тәртиптә шикаять бирү хокукына ия.
Мөрәҗәгать итүче, шул исәптән түбәндәге очракларда шикаять белән
мөрәҗәгать итә ала:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән
таләпне, муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны теркәү срокларын бозу;
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2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу; Әлеге очракта мөрәҗәгать
итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирүе
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган
күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3
өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү
функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
3) мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасының норматив хокукый актлары, муниципаль хезмәт
күрсәтү турында муниципаль хокукый актлар белән бирү яки гамәлгә ашыру
каралмаган документларны яки мәгълүматны яисә гамәлләрне башкару таләбе;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мөрәҗәгать итүчедән кабул итүдән баш
тарту;
5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һәм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда баш тарту нигезләре каралмаган булса, муниципаль хезмәт күрсәтүдән
баш тарту. Әлеге очракта мөрәҗәгать итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле
үзәк хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр
(судтан тыш) шикаять бирүе карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына)
шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль
законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль
хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә гариза бирүчедән Россия Федерациясенең
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасының норматив хокукый
актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган түләү таләп итү;
7) хезмәт күрсәтүче орган, хезмәт күрсәтүче вазифаи зат, күпфункцияле үзәк,
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмалар яки аларның хезмәткәрләре
тарафыннан хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда алар
тарафыннан җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуы яки
мондый төзәтүләр кертүнең билгеләнгән вакытын бозу. Әлеге очракта мөрәҗәгать
итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирүе
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган
күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3
өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү
функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын
яки тәртибен бозу;
9) муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр федераль
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка
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норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган
очракта, аны туктатып тору; Әлеге очракта мөрәҗәгать итүченең күпфункцияле
үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирүе карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә
210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән
тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән
булганда мөмкин.
10) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәткәндә, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә
муниципаль хезмәт күрсәтүдә, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1
өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һәм
(яисә) дөреслеге күрсәтелмәгән документларның яисә белешмәләрнең таләбе.
Әлеге очракта мөрәҗәгать итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк
хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан
тыш) шикаять бирүе карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять
белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16
статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы
күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазь чыганакта, электрон рәвештә муниципаль
хезмәтне күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы (алга таба күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы) дәүләт хакимиятенең тиешле органына,
шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә
каралган оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган
җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр
югары органга (аның булганда) бирелә яисә ул булмаганда, турыдан-туры
муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан карала. Күпфункцияле
үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә тапшырыла. Күпфункцияле
үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә Татарстан Республикасы норматив
хокукый акты белән вәкаләтле вазыйфаи затка тапшырыла. Оешмалар
хезмәткәрләренең 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1
өлешендә каралган карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына)
шикаятьләр әлеге оешмалар җитәкчеләренә тапшырыла.
Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша,
күпфункцияле үзәк аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, Бердәм порталдан яисә
Республика порталыннан, судка кадәр шикаять бирүнең мәгълүмати
системасыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең
шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. Күп функцияле үзәкнең, күп
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функцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтыннан, Бердәм порталдан яисә
республика порталыннан, судка кадәр шикаять бирүнең мәгълүмат системасыннан
файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул
итүендә кабул ителергә мөмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүматтелекоммуникация челтәрен, әлеге оешмаларның рәсми сайтларын, Бердәм
порталны яисә республика порталын кулланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук
мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүендә кабул ителергә мөмкин.
5.3. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш:
1) муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи заты йә муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк, аның
җитәкчесе һәм (яисә) хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешендә каралган оешмалар, аларның җитәкчеләре һәм (яисә)
хезмәткәрләре, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять
белдерелә торган орган исеме;
2) гариза бирүче – физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы
– булган очракта), яшәү урыны турындагы белешмәләр яки гариза бирүче – юридик
затның атамасы, урнашкан урыны турындагы белешмәләр, шулай ук элемтә өчен
телефон номер(-лар)ы, гариза бирүчегә җавап юлланырга тиешле электрон почта
адрес(-лар)ы (булган очракта) һәм почта адресы;
3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органдагы вазифаи затның, яисә дәүләт хезмәткәренең яки муниципаль
хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, аның хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы
федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмаларның,
аларның хезмәткәрләренең шикаять белдерелә торган карарлары һәм гамәлләре
(гамәл кылмавы) турында мәгълүмат;
4) мөрәҗәгать итүче алар нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының яисә муниципаль
хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның, аларның
хезмәткәрләренең карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) белән килешми.
Мөрәҗәгать итүче дәлилләрне раслаучы документлар (булган очракта) яки
аларның күчермәләрен тапшырырга мөмкин.
5.4. Кергән шикаять кергән көннән соң килүче эш көненнән дә соңга
калмыйча теркәлергә тиеш.
5.5. Муниципаль хезмәт күрсәтә торган органга, күпфункцияле үзәккә,
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга, 210-ФЗ номерлы федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмаларга яки югары органга (ул булган
очракта) кергән шикаять – аны теркәгән көннән соң унбиш эш көне эчендә, ә
муниципаль хезмәт күрсәтә торган органның, күпфункцияле үзәкнең, 210-ФЗ
номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән
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оешмаларның гариза бирүчедән документларны кабул итүдән яки җибәрелгән
хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуына шикаять бирелгән очракта
яисә мондый төр төзәтүләр кертүнең билгеләнгән вакытын бозуга карата шикаять
белдерелсә, аны теркәгән көннән соң биш эш көне эчендә карап тикшерелергә
тиеш.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның
берсе кабул ителә:
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, җибәрелгән
басмаларны һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда
хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә түләтү Россия Федерациясе норматив
хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә
канәгатьләндерелә;
2) шикаятьне канәгатьләндерү кире кагыла.
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килә торган
көннән дә соңга калмыйча, гариза бирүчегә язма формада һәм гариза бирүче теләге
буенча электрон формада шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре турында
дәлилләнгән җавап юллана.
5.7. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип табылган очракта, гариза
бирүчегә юллана торган җавапта, муниципаль хезмәт күрсәтү барышында
ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатыннан, муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яисә 210-ФЗ номерлы федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешма тарафыннан
башкарылучы гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән
уңайсызлыклар өчен гафу сорала һәм гариза бирүчегә, муниципаль хезмәттән
файдалану максатында, алга таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында
мәгълүмат җиткерелә.
5.8. Шикаять канәгатьләндерелмәскә тиешле дип танылган очракта, аны
карау нәтиҗәләре турында мөрәҗәгать итүчегә җавапта кабул ителгән карарның
сәбәпләре турында дәлилле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять
бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нәтиҗәләре буенча
административ хокук бозу яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта,
шикаятьләрне карап тикшерү буенча вәкаләтле вазифаи зат, хезмәткәр, булган
материалларны, кичекмәстән, прокуратура органнарына җибәрә.

1 нче номерлы кушымта
В

(муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органы исеме)
муниципаль берәмлеге

_____________________________________________
______________________ (алга таба-мөрәҗәгать
итүче).
(юридик затлар өчен - тулы исем, оештыру-хокукый форма, дәүләт
теркәве турында белешмәләр; физик затлар өчен - фамилия, исем,
атасының исеме, паспорт күрсәткечләре, яшәү урыны буенча теркәлү,
телефон)

Объектны эксплуатациягә кертүгә рөхсәт бирү турында
гариза
Капиталь
төзелеш
объектын
файдалануга
тапшыруга
рөхсәт
бирүегезне
сорыйм_________________________________________________________________
(капиталь төзелеш объектының исеме
____________________________________________________________________________
проект документлары нигезендә)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
урнашкан ________________________________________________________________
(муниципаль берәмлек, авыл җирлеге, торак пункт исеме,
____________________________________________________________________________
урамнар, номерлары, җир кишәрлегенең кадастр номеры)
Гаризага түбәндәге документларның күчермәләре теркәлә:
1) капиталь төзелеш объектына хокук билгели торган документлар (дөреслекләр яисә нотариаль
тәртиптә таныкланган күчермәләр), әгәр аңа хокук күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрында
теркәлмәгән булса;
2)төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш объектының урнашуын, җир участогы
чикләрендә инженер-техник тәэмин итү челтәрләренең урнашуын һәм җир участогының
планлаштырылган оештырылуын чагылдыручы Схема һәм төзелешне гамәлгә ашыручы зат кул
куйган.
3) капиталь төзелеш объектын кабул итү акты (төзелеш, үзгәртеп кору төзелеш подряды килешүе
нигезендә башкарылган очракта);
4) төзелгән, реконструкцияләнгән, ремонтланган капиталь төзелеш объектының техник
регламентлар таләпләренә туры килүен раслый торган һәм төзелешне гамәлгә ашыручы зат
тарафыннан имзаланган документ;
5) төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш объектының параметрларына туры килүен
раслый торган һәм төзелешне башкаручы зат тарафыннан имзаланган Документ, индивидуаль торак
төзелеше объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау очракларыннан тыш.
6) төзелгән, үзгәртеп корылган капиталь төзелеш объектының техник шартларга туры килүен
раслаучы һәм инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләрен эксплуатацияләүне гамәлгә ашыручы
оешмалар вәкилләре тарафыннан имзаланган (алар булган очракта) документлар;
7) куркыныч объект хуҗасының хәвефле объекттагы һәлакәт нәтиҗәсендә зыян китергән өчен
Россия Федерациясе законнары нигезендә куркыныч объект хуҗасының гражданлык
җаваплылыгын мәҗбүри иминләштерү шартнамәсе төзелүне раслый торган документ - һәлакәт
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нәтиҗәсендә зыян китергән өчен куркыныч объект хуҗасының гражданлык җаваплылыгын
мәҗбүри иминләштерү;
8) күчемсез милек объектының техник планы.
Сорату буенча документларның оригиналларын тапшырырга тиешмен.

(дата)

(имза)

(ФИО)

2 нче номерлы кушымта
Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь
хуҗалык министрлыгы боерыгына 2 нче кушымта
2015 елның 19 феврале, № 117/пр
ОБЪЕКТНЫ ФАЙДАЛАНУГА ТАПШЫРУГА РӨХСӘТ ФОРМАСЫ

Кемгә _____________________________
(төзүче оешманың исеме)
______________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме - гражданнар

өчен,

______________________________________
оешманың
тулы

_______________________________
____________________________________________________________________;
______________________________________
юридик затлар өчен, аның почта индексы
____________________________________<1>
адрес, электрон почта адресы
РӨХСӘТ

исеме-

Объектны файдалануга тапшыруга

Датасы ________________ <2>

N ________________ <3>

I. ______________________________________________________________
(федераль башкарма органның вәкаләтле исеме
___________________________________________________________________________
яисә Россия Федерациясе субъектының башкарма хакимияте органы, яисә
___________________________________________________________________________
Объектны кертүгә рөхсәт бирүне гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органы
эксплуатациягә, "Росатом" атом энергиясе буенча дәүләт корпорациясе).
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 51 статьясы нигезендә
Россия Федерациясе төзелгән, реконструкцияләнгән капиталь төзелеш объектын; линия
объекты составына керүче капиталь төзелеш объектын; линия объекты составына керүче
капиталь төзелеш объектын эксплуатациягә кертүне; мәдәни мирас объектын саклап калу
буенча төгәлләнгән эшләрне, объектның ышанычлылыгын һәм иминлеген конструктив
характеристикаларга кагылган объектны файдалануга тапшыруны рөхсәт итә.
.
.
.
.
<4>,
___________________________________________________________________________
(капиталь төзелеш объектының
___________________________________________________________________________
исеме
__________________________________________________________<5>
проект документациясе нигезендә, объектның кадастр номеры)
адресы буенча урнашкан:
___________________________________________________________________________
(капиталь төзелеш объектының адресы, дәүләт адреслы реестры нигезендә, бирү
турында документлар реквизитларын күрсәтеп, адресны үзгәртү турында)
___________________________________________________6
.
.
җир кишәрлегендә (җир кишәрлекләрендә) кадастр номеры белән <7>: ______
__________________________________________________________________________.
төзелеш адресы <8>: ___________________________________________________
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__________________________________________________________________________.
Капиталь төзелеш объектына карата рөхсәт бирелде
төзелеш, N _____, бирү датасы__________, рөхсәт биргән орган
төзелеш өчен____________9
II. Капиталь төзелеш объекты турында мәгълүматлар10

Күрсәткечнең атамасы

Үлчәү
берәмлеге

Проект
буенча

Факттагы

1. Файдалануга тапшырыла торган объектның гомуми күрсәткечләре
Төзелеш күләме-барлыгы

куб. м

шул исәптән җир өсте өлешендә

куб. м

Гомуми мәйданы

кв. м

Торак булмаган биналарның мәйданы

кв. м

Төзелгән биналарның мәйданы

кв. м

Биналар, корылмалар саны <11>

данә

2. Җитештерү булмаган объектлар
2.1. Торак булмаган объектлар (сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, ял, спорт
объектлары һ. б.)
Урыннар саны
Бүлмәләр саны
Сыйдырышлылыгы
Катлар саны
шул исәптән җир асты
Инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләре һәм
системалары
Лифтлар

данә

Эскалаторлар

данә

Инвалид күтәрткечләр

данә

Инвалид күтәрткечләр

данә

Фундамент материаллары
Стена материаллары
Түшәмә материаллары
Түбә материаллары
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Башка күрсәткечләр <12>
2.2. Торак фонды күләме
Торак биналарның гомуми мәйданы (балконнар,
лоджий, веранд һәм терраслардан тыш)

кв. м

Торак булмаган биналарның гомуми мәйданы,
шул исәптән күпфатирлы йортта гомуми милек
мәйданы

кв. м

Катлар саны

данә

шул исәптән җир асты
Секцияләр саны

секций

Фатирлар саны/гомуми мәйданы, барлыгы
шул исәптән:

шт./кв. м

1-бүлмә

шт./кв. м

2-бүлмә

шт./кв. м

3-Бүлмә

шт./кв. м

4-бүлмә

шт./кв. м

4 тән артык бүлмә

шт./кв. м

Торак биналарның гомуми мәйданы (балконнар,
лоджияләрне, веранд һәм террасны исәпкә алып)

кв. м

Инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләре һәм
системалары
Лифтлар

данә

Эскалаторлар

данә

Инвалид күтәрткечләр

данә

Фундамент материаллары
Стена материаллары
Түшәмә материаллары
Түбә материаллары
Башка күрсәткечләр <12>
3. Җитештерү билгеләнешендәге объектлар
Проект документлары нигезендә төзелеш (реконструкция) объектының исеме
Объектның тибы
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Егәрлеге
Җитештерүчәнлеге
Инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләре һәм
системалары
Лифтлар

данә

Эскалаторлар

данә

Инвалид күтәрткечләр

данә

Фундамент материаллары
Стена материаллары
Түшәмә материаллары
Түбә материаллары
Башка күрсәткечләр <12>
4. Линия объектлары
Категория (класс):
Озынлык
Егәрлек (үткәрү сәләте, йөк әйләнеше, хәрәкәт
ешлыгы)
Диаметрлар һәм торба үткәргечләр саны, торба
материаллары характеристикалары
Тибы (КЛ, ВЛ, КВЛ), электр үткәргеч
линияләрнең көчәнеш дәрәҗәсе
Куркынычсызлыкка йогынты ясый торган
конструктив элементлар исемлеге:
Башка күрсәткечләр <12>
5. Энергетика нәтиҗәлелеге таләпләренә һәм кулланыла торган энергетика ресурсларын
исәпкә алу җайланмалары белән тәэмин ителеш таләпләренә туры килү <13>
Бинаның энергия нәтиҗәлелеге классы
1 кв. м мәйданда җылылык энергиясенең
чагыштырма чыгымы

кВт * ч/м2

Тышкы киртә конструкцияләрен җылыту
материаллары
Ут проемларын тутыру
объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт техник плансыз гамәлгә яраксыз

35
______________________________________________________________________
_________________________________________________14.
____________________________________ ___________ ________________________
(вәкаләтле зат вазыйфасы (имза) (имзаның аңлатмасы)
гамәлгә ашыра торган орган исеме
тапшыру өчен рөхсәт бирү
объектны файдалануга тапшыру.
«___» ______________________ 20__ ел.
Мөһер урыны

------------------------------<1> күрсәтелә:
- төзелешкә рөхсәт бирүгә нигез булып физик затның гаризасы торганда, гражданинның
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса);
- әгәр төзелешкә рөхсәт бирү өчен юридик зат гаризасы нигез булып торса, Россия
Федерациясе Граждан кодексының 54 статьясы нигезендә оешманың тулы исеме
<2> объектны файдалануга тапшыруга рөхсәтнамә имзалау датасы күрсәтелә.
<3> А-Б-В-Г структурасына ия булган объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт бирүне
гамәлгә ашыручы орган тарафыннан бирелгән объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт номеры
күрсәтелә, анда А-Б-В-Г структурасы бар:
А-территориясендә капиталь төзелеш объектын (ике урынлы) төзү (реконструкцияләү)
планлаштырыла торган Россия Федерациясе субъектының номеры.
Объект Россия Федерациясенең ике һәм аннан да күбрәк субъектлары территориясендә
урнашкан очракта, номер күрсәтелә "00"";
Б-теркәү номеры, аның территориясендә капиталь төзелеш объектын төзү (реконструкцияләү)
планлаштырыла. Объект ике һәм аннан да күбрәк муниципаль берәмлек территориясендә урнашкан
очракта "000" номеры күрсәтелә";
В-төзелешкә рөхсәт бирүне гамәлгә ашыручы орган тарафыннан бирелгән төзелешкә
рөхсәтнең тәртип номеры;
Г-төзелешкә рөхсәт бирү елы (тулысынча).
Номерларның состав өлешләре бер-берсеннән билге белән аерылып тора". Цифрлы индекслар
Гарәп цифрлары белән билгеләнә.
Номер ахырында башкарма хакимиятнең федераль органнары һәм "Росатом" атом энергиясе
буенча дәүләт корпорациясе өчен мондый органның, атом энергиясе буенча дәүләт
корпорациясенең алар мөстәкыйль билгели торган шартлы билгеләнеше күрсәтелә ала.
<4> объектны файдалануга тапшыру өчен рөхсәт рәсмиләштерелә торган объектларның берсе
булып кала, калган объектлар төзелеп килә.
<5> Атом энергиясеннән файдалану объектларын файдалануга тапшыруга рөхсәт бирелгән
очракта, Атом энергиясеннән файдалану объектын файдалану хокукын үз эченә алган Атом
энергиясеннән файдалану өлкәсендә эшләр алып бару хокукына лицензия мәгълүматлары (датасы,
номеры) күрсәтелә.
Төзелеш этабын файдалануга тапшыруга рөхсәт элегрәк капиталь төзелеш объектын төзү
этабын төзүгә рөхсәт бирелгән булса бирелә.
Кадастр номеры реконструкцияләнә торган объектның дәүләт кадастрында исәпкә алынган
күчемсез милеккә карата күрсәтелә.
<6> Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес объекта
капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием
реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов - указывается
адрес, состоящий из наименований субъекта Российской Федерации и муниципального
образования.
<7> бина, корылма урнашкан җир кишәрлегенең (җир кишәрлекләренең) кадастр номеры
күрсәтелә.
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<8> бары тик төзелешкә рөхсәт бирелгән капиталь төзелеш объектларына карата гына
күрсәтелә карар "Адресларны бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару Кагыйдәләрен раслау турында"
19.11.2014 ел, № 1221 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары (Россия Федерациясе законнары
җыелышы, 2014, № 48, 6861 ст.).
<9> шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмати системаларында булган
белешмәләр нигезендә төзелешкә рөхсәт реквизитлары (датасы, номеры) күрсәтелә.
<10> капиталь төзелеш объекты турында мәгълүмат (линияле объектларга карата бүлекнең
барлык графларын да тутыру рөхсәт ителә).
"Күрсәткеч исеме" болгасында капиталь төзелеш объектының күрсәткечләре күрсәтелә;
"үлчәү берәмлеге" баганасында үлчәү берәмлекләре күрсәтелә;
"проект буенча" столбцы " нда тиешле проект документларына туры килә торган билгеле бер
үлчәү берәмлекләрендә күрсәткеч күрсәтелә;
"Фактически" баганасында билгеле бер үлчәү берәмлекләрендә тиешле проект
документациясенә туры килә торган фактик күрсәткеч күрсәтелә.
<11> файдалануга тапшырыла торган биналарның, корылмаларның саны "объектны техник
планнан башка файдалануга тапшыруга рөхсәт" юлында китерелгән техник планнар санына туры
килергә тиеш.
<12> мәдәни мирас объектының, мәдәни мирас объектының өстәмә характеристикалары, әгәр
мәдәни мирас объектын саклау буенча эшләр башкарганда, дәүләт кадастр исәбен гамәлгә ашыру
өчен кирәк булган мондый объектның конструктив һәм ышанычлылыгының башка
характеристикалары кагылса, күрсәтелә.
<13> линияле объектларга карата бүлекнең барлык графларын да тутыру рөхсәт ителә.
<14> күрсәтелә:
техник план әзерләү датасы;
кадастр инженерының фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса), аны әзерләгән кадастр
инженеры;
кадастр инженерының квалификация аттестаты номеры, квалификация аттестаты бирү датасы,
квалификация аттестаты биргән Россия Федерациясе субъектлары башкарма хакимияте органы
кадастр инженерлары дәүләт реестрына кадастр инженеры турында белешмәләр кертү датасы.
Берничә бинаны, корылманы файдалануга тапшыру турында карар кабул ителгән очракта,
төзелгән биналарның, корылмаларның барлык техник планнары турында мәгълүматлар китерелә.
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3 нче номерлы кушымта
(Дәүләт килешүен гамәлгә ашыручы орган бланкы)

Хәбәр итү
Мөрәҗәгате белән бәйле рәвештә

(Мөрәҗәгать итүче физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, юридик затның
исеме)

гариза№______________._____.________ Еллар, 0 ________________________________
_____________________________________________________________________________
нигезендә

тапшырылган документларны карау нәтиҗәләре буенча документлар кабул итүдән баш тарту
турында Карар кабул ителде:
1.
2.

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

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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4 нче номерлы кушымта
Татарстан Республикасы
_____________муниципаль
районы Башкарма комитеты
Җитәкчесенә
Кемнән:______________________
_____________
Техник хатаны төзәтү турында гариза
Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында җибәрелгән хата турында хәбәр
итәм_______________________________________________________________
(хезмәтнең атамасы)
Язылган:__________________________________________________________
_______________________________________________
Дөрес мәгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибәрелгән техник хатаны төзәтүегезне һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе булып торган документка тиешле үзгәрешләр кертүегезне сорыйм.
Түбәндәге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны төзәтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгән очракта, әлеге карарны:
- электрон документны E-mail адресына:___________________;
- расланган күчермә рәвешендә кәгазь чыганакта почта аша
____________________________________________________________ адресына
юллавыгызны сорыйм.
Әлеге гаризага кертелгән, шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбәндә кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документ күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза биргән
вакытта бу документлар гамәлдә һәм андагы мәгълүматлар дөрес.
______________
(дата)

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

Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның " 21 " июль № 294
карарына 7 нче кушымта

Проект документациясен, эшләрне җитештерү проектын һәм инженерлыктопографик планны килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга
таба - Регламент) проект документациясен, эшләрне җитештерү проектын һәм
инженер-топографик планны (алга таба - муниципаль хезмәт) килештереп,
муниципаль хезмәт күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: физик һәм юридик затлар (алга табамөрәҗәгать итүче).
Гариза милекче, күчемсез милек объектыннан файдалану хокукына ия зат яки
күчемсез милек объекты милекчесе исеменнән капиталь төзелеш объектларын,
төзекләндерү эшләрен һәм башка җир эшләрен үткәрүгә шартнамә төзү хокукына
ия зат (мөрәҗәгать итүче вәкил) тарафыннан тапшырыла.
1.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турындагы мәгълүмат
түбәндәгечә урнаштырыла:
1) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә
урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә
алган мәгълүмат стендларында.
2)
Чүпрәле
муниципаль
районының
«Интернет»
мәгълүматтелекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында (http://droganoye.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердәм дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердәм портал);
5) «Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр реестры»
дәүләт мәгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча консультацияләр
түбәндәгечә гамәлгә ашырыла:
1) телдән мөрәҗәгать иткәндә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәкләрендә - шәхсән яисә телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Чүпрәле муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба Башкарма комитет):
- телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша;

2

язмача (шул исәптән электрон документ формасында) мөрәҗәгать иткәндә –
кәгазьдә почта аша, электрон формада электрон почта аша.
1.3.3. Республика реестрындагы белешмәләр нигезендә Бердәм порталда,
Республика порталындагы муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары
турында мәгълүмат мөрәҗәгать итүчегә бушлай бирелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе турындагы мәгълүматка
мөрәҗәгать итүче тарафыннан нинди дә булса таләпләр үтәлмичә, шул исәптән
аны урнаштыру программа белән тәэмин итү хокукына ия булган программа белән
тәэмин итүче белән лицензия яисә башка килешү төзүне таләп итә торган
программа тәэминатын кулланмыйча гына керә ала.
1.3.4. Мөрәҗәгать итүче шәхсән яисә телефон аша мөрәҗәгать иткәндә,
кергән мөрәҗәгать нигезендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәге, Башкарма комитет урнашкан урын (адресы, эш графигы,
белешмә телефоннары); муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары һәм сроклары;
муниципаль хезмәт күрсәтелә торган гражданнар категорияләре; муниципаль
хезмәт күрсәтү мәсьәләләрен җайга сала торган норматив хокукый актлар;
муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гаризаны карау өчен кирәкле документлар
исемлеге, муниципаль хезмәт күрсәтү һәм теркәү сроклары; муниципаль хезмәт
күрсәтү барышы; муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча рәсми сайтта
урнаштыру урыны; муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат
бирү; затларның гамәлләренә яисә гамәл кылмауларына карата шикаять бирү
тәртибе турында мәгълүмат бирергә мөмкин.
Язма мөрәҗәгать буенча муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы бүлекнең
вазифаи затлары язма рәвештә мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү
тәртибен һәм әлеге Регламентның әлеге пунктында күрсәтелгән мәсьәләләрне
җентекләп аңлаталар һәм мөрәҗәгать итүчегә мөрәҗәгатьне теркәгән көннән алып
өч эш көне эчендә җавап җибәрәләр. Җаваплар мөрәҗәгать иткән теледә бирелә.
Мөрәҗәгать телендә җавап бирү мөмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасы дәүләт телләре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат
муниципаль районның рәсми сайтында һәм Башкарма комитет биналарындагы
мәгълүмат стендларында мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү өчен урнаштырыла.
Мәгълүмат стендларында һәм муниципаль районның «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштырыла торган
муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы дәүләт телләрендәге
мәгълүмат Регламентның 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
белешмәләрне, Башкарма комитетның урнашкан урыны, белешмә телефоннары,
эш вакыты, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча гаризалар кабул итү графигы
турындагы белешмәләрне үз эченә ала.
1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һәм аларны рәсми
бастырып чыгару чыганакларын күрсәтеп), муниципаль районның «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
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Гамәлдәге редакциядә административ регламент тексты «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә муниципаль районның рәсми сайтында,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
үзара хезмәттәшлек турында килешү - инженерлык коммуникацияләре
проектларын караганда үзара хезмәттәшлек итү турында килешү инженер
коммуникацияләренең һәм башка зоналарның сак зоналарында эш итүчеләрнең
территориядән файдалануның махсус шартлары булган балансы «бер тәрәзә»
кысаларында күрсәтелгән проектларны хезмәттәшлек турында килешүдә
билгеләнгән тәртиптә һәм вакытларда карау максатларында башкарма комитет
белән файдалануның махсус шартлары булган нисбәтеннән гыйбарәт.
Хезмәттәшлек турында килешү төзегән оешмалар исемлеге Чүпрәле муниципаль
районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
урнаштырыла;
ГИСОГД - шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт мәгълүмат
системасы;
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең читтән
торып эшләү урыны - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 22
декабрендәге 1376 номерлы карары белән расланган «Дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүнең күп функцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру
кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә муниципаль районның шәһәр (авыл)
җирлегендә яисә Татарстан Республикасы шәһәр округында төзелгән дәүләти һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең территориаль
аерымланган структур бүлекчәсе (офисы);
техник хата – муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан
җибәрелгән һәм документка кертелгән мәгълүматларның (муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәсе), алар нигезендә мәгълүматлар кертелгән документлардагы
мәгълүматларга туры килмәвенә китергән хата (ялгыш язу, басма хата, грамматик
яки арифметик хата яисә шуңа охшаган хата);
ЕСИА – инфраструктурада идентификация һәм аутентификацияләүнең
бердәм системасы, ул дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен электрон
формада кулланыла торган мәгълүмати системаларның мәгълүмати-технологик
хезмәттәшлеген тәэмин итә.
Дәүләт мәгълүмат системаларында һәм башка мәгълүмат системаларында
булган мәгълүматтан (мөрәҗәгать итүче гражданнар һәм башкарма хакимият
органнары һәм җирле үзидарә органнары вазыйфаи затларының) мәгълүмати
хезмәттәшлектә катнашучыларның (мөрәҗәгать итүче гражданнарның һәм
вазыйфаи затларының) мәгълүмат алу мөмкинлеген тәэмин итә торган федераль
дәүләт мәгълүмат системасы;
КФҮ - «Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе (алга таба-КФҮ);
КФҮ АИСы - Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләренең автоматлаштырылган мәгълүмат
системасы.
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Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза дип (алга таба гариза) муниципаль хезмәт күрсәтү турында «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 2 статьясындагы 3 пункты (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон)
нигезендә бирелгән мөрәҗәгать аңлашыла.
2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмәт атамасы
Проект документларын, эшләрне җитештерү проектын һәм инженертопографик планны килештерү.
2.2. Җирле үзидарәнең муниципаль хезмәтне турыдан-туры күрсәтүче башкармабоеру органы исеме
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Башкарма комитеты.
2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып түбәндәгеләр тора:
1) инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассаларының башкарма
схемасын топографик планга төшерү турында хәбәрнамә (1 нче кушымта);
2) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар (2 нче кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе мөрәҗәгать итүчегә «Электрон
имза турында» 2011 елның 06 апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба - 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендә башкарма комитетының (яки
башкарма комитетның) вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле имзасы
куелган электрон документ рәвешендә Республика порталының шәхси кабинетына
җибәрелә.
2.3.3. Мөрәҗәгать итүченең теләге буенча, муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе КФҮтә Башкарма комитет тарафыннан җибәрелгән, КФҮ мөһере һәм
КФҮ хезмәткәре имзасы белән расланган кәгазьдә бастырылган электрон документ
нөсхәсе рәвешендә алынырга мөмкин.
2.3.4. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт нәтиҗәсен муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәсенең гамәлдә булу срогы дәвамында электрон документ рәвешендә
яки кәгазьдә электрон документ нөсхәсе рәвешендә алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган оешмаларга мөрәҗәгать итү
кирәклеген дә исәпкә алып, муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты, туктатып тору
мөмкинлеге Россия Федерациясе законнары белән каралган очракта, муниципаль
хезмәт күрсәтүне туктатып тору вакыты, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе
булган документларны тапшыру (юллау) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы - 12 эш көненнән дә артык түгел.
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Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты гаризаны теркәгәннән соң икенче көнгә
исәпләнә башлый.
2.4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктатып тору каралмаган.
2.4.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документны электрон
формадагы документ рәвешендә җибәрү муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен
рәсмиләштерү һәм теркәү көнендә башкарыла.
2.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен закон яисә башка норматив хокукый актлар
нигезендә кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләрнең, шулай ук мөрәҗәгать итүче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле
һәм мәҗбүри булган хезмәтләрнең аларны алу ысуллары, шул исәптән электрон
рәвештә мөрәҗәгать итүче тарафыннан аларны алу ысуллары, аларны тапшыру
тәртибе нигезендә кирәкле һәм мәҗбүри булган документларның тулы исемлеге
2.5.1. Муниципаль хезмәттән файдалану өчен мөрәҗәгать итүче түбәндәге
документларны тапшыра:
1) шәхесне раслаучы документ (КФҮкә мөрәҗәгать иткәндә бирелә);
2) гариза:
- КФҮкә мөрәҗәгать иткәндә кәгазь чыганактагы документ рәвешендә (3 нче
кушымта);
- электрон формада (тиешле белешмәләрне гаризаның электрон формасына
кертү юлы белән тутырыла), регламентның 2.5.3 пункты таләпләренә туры китереп,
Республика порталы аша мөрәҗәгать иткәндә имзаланган документ. .
2) мөрәҗәгать итүче вәкиленең вәкаләтләрен раслаучы документ, мөрәҗәгать
итүче вәкиленең муниципаль хезмәт күрсәтүне сорап мөрәҗәгать иткән очракта
(физик затларның законлы вәкилләреннән тыш);
4)эшләр башкару планлаштырыла торган җир кишәрлегенә милек, ия булу
яки файдалану хокукын раслаучы документлар (җир кишәрлегенә хокук Бердәм
дәүләт күчемсез милек реестрында теркәлгән яки җир участогы Башкарма комитет
карамагына тапшырылган очракта) ;
1) вәкаләтле органга мөрәҗәгать итү мизгеленә кадәр 30 календарь көннән дә
алданрак әзерләнгән җир кишәрлегенең 1:500 масштабында җир кишәрлегенең
инженерлык-топографик планы нигезендә башкарылган эшләр башкару
документациясе:
а) аңлатма язуы, ситуацион план, трассалар салу урыны чикләрен күрсәтеп,
трассаларның, инженерлык челтәрләренең һәм коммуникацияләрнең башкарма
схемасын һәм борылыш почмакларында координаталарны күрсәтеп, трассаларның
башкару схемасын;
б) заказ бирүче һәм төзелеш оешмасы җитәкчелеге тарафыннан расланган
эшләрне (төзелешнең дәвамлылыгы нормалары буенча) һәм бозылган юл өслеген,
яшел үсентеләрне һәм башка төзекләндерү элементларын тулысынча торгызу
графигы. Кышкы чорда башкарылучы эшләр графигында юл катламын торгызу һәм
җылы вакытта утыртылганнан соң аны яңадан торгызу сроклары күрсәтелә.;
в) инженерлык челтәрләрен, Кызыл линияләрне, объектларны (вакытлыча
яки даими койма һәм киртәләрне, төзелеш урманнарын һәм стационар
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каланчаларны, торак пункт инфраструктурасы элементларын), теләсә нинди төр
материалларны, конструкцияләрне, җайланмаларны күчереп, топографик төшерү
(масштабы 1:500).;
г) урамнарның һәм магистральләрнең, җәяүлеләр тротуарларының йөрү
өлешендә эшләр башкарылган очракта, транспорт чаралары һәм җәяүлеләрнең юл
хәрәкәтен оештыру схемасы;
д) эшләр башкару планлаштырыла торган (үзара хезмәттәшлек турында
килешү төзегән оешмалар белән килештерү таләп ителми) инженерлык
коммуникацияләрен эксплуатацияләү, автомобиль юлларын эксплуатацияләү,
саклау зоналары балансында тотучылар белән килештерү;
6) проект документациясендә күрсәтелгән һәр коммуникация өчен ресурслар
белән тәэмин итүче оешма өчен гамәлдәге техник шартлар (җир кишәрлегенең
шәһәр төзелеше планы бирелмәгән йә аның гамәлдә булу срогы тәмамланган
очракта).
2.5.2. Гариза һәм теркәлә торган документлар мөрәҗәгать итүче тарафыннан
түбәндәге ысулларның берсен сайлап тапшырылырга (җибәрелергә) мөмкин:
1) КФҮ аша кәгазь чыганакларда һәм электрон документлар рәвешендә
Регламентның 2.5.3 пункты таләпләре нигезендә имзаланган (таныкланган)
электрон документлар рәвешендә. ;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.3. Физик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр гариза һәм кирәкле
документларны республика порталы аша җибәргәндә гаризаны гади электрон имза
белән имзалыйлар.
Гади электрон имза алу өчен мөрәҗәгать итүчегә ЕСИА да теркәлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исәпкә алу язмасын стандарт
дәрәҗәсеннән дә ким булмаган дәрәҗәгә кадәр расларга кирәк.
Россия Федерациясе территориясендә теркәлгән юридик затлар һәм юридик
затлар вәкилләре гариза һәм кирәкле документларны республика порталы аша
җибәргәндә гаризаны көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән
имзалыйлар.
Регламентның 2.5.2 пунктының 2.5.1. пунктының 3 пунктчасында
күрсәтелгән документларны тапшырганда, Бердәм портал, Республика порталы
аша мөрәҗәгать итүче «Электрон имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ Федераль
закон таләпләренә туры китереп, көчәйтелгән квалифицияле электрон имза белән
имзаланган документлар, шул исәптән нотариуслар тарафыннан электрон рәвештә
тапшырыла.
2.5.4. Мөрәҗәгать итүчедән таләп итү тыела:
1)муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле рәвештә барлыкка килә торган
мөнәсәбәтләрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисә
аларны гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне гамәлгә ашыру өчен документлар
һәм мәгълүмат тапшыру;
2) № 210-ФЗ Федераль законның 9 статьясындагы 1 өлешендә күрсәтелгән
исемлеккә кертелгән хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә күрсәтелә торган хезмәт
күрсәтүләр һәм документлар алудан тыш (кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр), башка
дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына, оешмаларга мөрәҗәгать итү
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белән бәйле муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле булган гамәлләр, шул исәптән
килешүләр башкаруны;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тартканда яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, яисә түбәндәге
очраклардан тыш, документларның булмавы һәм (яки) дөреслеге күрсәтелмәгән
документлар һәм мәгълүмат бирү:
а) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризаны башта тапшырганнан соң
муниципаль хезмәт күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актлар таләпләрен
үзгәртү;
б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризада һәм муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканнан соң яки
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканнан соң, яисә элек тәкъдим ителгән
документлар комплектына кертелмәгән документларда хаталарның булуы;
в) документларның гамәлдә булу срогы тәмамлану яки муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканнан соң, йә
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканнан соң мәгълүматны үзгәртү;
г) Башкарма комитетның, КФҮ хезмәткәренең вазыйфаи затының, МФЦ
хезмәткәренең хаталы яки хокукка каршы гамәлләре (гамәл кылмау) фактын
(билгеләрен) ачыклау, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны
кабул итүдән баш тарткан очракта йә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул
итүдән баш тарткан очракта Башкарма комитет җитәкчесе имзасы белән язмача
рәвештә мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә, шулай ук бирелгән уңайсызлыклар өчен
гафу үтенәләр.;
4) электрон формалары
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты нигезендә элек расланган документлар һәм
мәгълүматны басма чыганакта тапшыруны, мондый документларга тамгалар
төшерү яисә аларны алу дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәм федераль
законнарда билгеләнгән башка очракларның кирәкле шарты булып торган
очраклардан тыш.
2.6. Дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары яки җирле
үзидарә органнары карамагында булган, шулай ук мөрәҗәгать итүче аларны, шул
исәптән электрон формада алу ысулларын, аларны бирү тәртибен, дәүләт органы,
җирле үзидарә органы яисә әлеге документлар белән эш итүче оешма
карамагында булган муниципаль хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый актлар
нигезендә кирәкле документларның тулы исемлеге
2.6.1. Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында килеп чыга:
1) юридик зат мөрәҗәгать иткән очракта, юридик затларның Бердәм дәүләт
реестрыннан белешмәләр Федераль салым хезмәтеннән алына;
2) шәхси эшкуар мөрәҗәгать иткән очракта, белешмәләр Федераль салым
хезмәтеннән шәхси эшкуарларның Бердәм дәүләт реестрыннан соратыла;
3) күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрыннан (күчемсез милек
объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем өчен мөмкин булган мәгълүматлар
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тупланган) мәгълүматлар-дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль
хезмәте (Росреестр);
4) күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында теркәлергә тиеш булмаган
муниципаль мөлкәтне, дәүләт яисә муниципаль милектәге җир кишәрлеген бирүгә
шартнамә турында белешмәләр - Башкарма комитет;
5) дәүләт яки муниципаль милек җирләрендә, җир кишәрлекләре бирмичә
һәм сервитутлар билгеләмичә генә урнашырга мөмкин булган объектларны
урнаштыруга рөхсәтнамә - Башкарма комитет;
6) төзелешкә рөхсәт (Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы белән
билгеләнгән очракларда) - Башкарма комитет;
7) мөрәҗәгать итүченең законлы вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган
документ (Россия Федерациясе Граждан хәле актларын теркәү органнары
тарафыннан бирелгән туу турында таныклык яки Россия Федерациясе законнары
нигезендә опека һәм попечительлек органнары тарафыннан бирелгән документ
өлешендә) - Граждан хәле актларын теркәүнең бердәм дәүләт реестры йә социаль
тәэминатның Бердәм дәүләт мәгълүмат системасы;
8) эшләрне башкару өчен чикләүләр булу яки булмау (шул исәптән
территориаль зона, Кызыл линияләрнең чикләре, территориядән файдалану өчен
махсус шартлар булган зоналар булуы турында белешмәләр) - Башкарма
комитетның Шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге;
9) ышанычнамәне бирү һәм аның эчтәлеге турында белешмәләрнотариатның бердәм мәгълүмат системасы.
2.6.2. Мөрәҗәгать итүче Регламентның 2.6.1 пунктының 1 - 7
пунктчаларында
күрсәтелгән
документларны
(белешмәләрне)
мондый
документларны төзүгә һәм имзалауга вәкаләтле затларның көчәйтелгән
квалификацияле имзасы белән таныкланган электрон документлар формасында
Республика порталы ярдәмендә яисә МФЦда кәгазь чыганакта тапшырганда
тапшырырга хокуклы.
2.6.3. Күрсәтелгән дәүләт хакимияте органнары, башкарма комитетның
структур бүлекчәләре тарафыннан документлар һәм белешмәләрне тапшырмау
(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез була
алмый.
2.6.4. Әлеге органнарның вазифаи затына һәм (яисә) хезмәткәргә алар
карамагында булган соратылган документларны яисә белешмәләрне тапшырмаган
(үз вакытында тапшырмаган) өчен Россия Федерациясе законнары нигезендә
административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
2.6.5. Мөрәҗәгать итүчедән дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм
дәүләт органнары,
җирле үзидарә органнары буйсынуындагы органнар
карамагында булган муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар һәм
белешмәләрне, шул исәптән гариза бирүче тарафыннан түләү кертүне раслаучы
документларны таләп итү тыела.
Мөрәҗәгать итүче тарафыннан дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары
һәм дәүләт органнары яки җирле үзидарә органнары карамагында булган
белешмәләр булган документларны тапшырмау мөрәҗәгать итүченең муниципаль
хезмәт күрсәтүдән баш тартуы өчен нигез булып тормый.
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2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге
(асылы буенча карамыйча документларны кире кайтару)
2.7.1. Документлар кабул итүдән баш тарту өчен нигез булып тора:
1) Регламентның 2.5.1 пункты нигезендә, мөрәҗәгать итүче тарафыннан
мөстәкыйль рәвештә тапшырылырга тиешле документлар тапшырмау, яисә каршы
мәгълүматлар булган документларны тапшыру;
2) ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында соратып алынган
законлы вәкилләр турында белешмәләрне раслау, мөрәҗәгать итүче исеменнән
яисә вәкаләтле зат тарафыннан гариза (запрос) бирү;
3) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
4) дөрес булмаган һәм (яки) каршылыклы белешмәләр, килешенмәгән
төзәтмәләр, җитди зыяннар булган документлар, үз көчен югалткан
документларның эчтәлеген бертөсле аңлатырга мөмкинлек бирми торган
документлар тапшыру;
5) регламент нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүне алучы булмаган затка
муниципаль хезмәт күрсәтүне сорап мөрәҗәгать итү;
6) гаризаның электрон формасында мәҗбүри кырларны корректлы
тутырмау, электрон формада һәм тапшырылган документларда каршылыклы
белешмәләр булу;
7) гариза (запрос) һәм башка документлар электрон имза кулланып,
гамәлдәге законнарны бозып, электрон култамга белән кул куелды;
8) электрон документлар аларны бирү форматына таләпләргә туры килми
һәм (яки) укылмый.
2.7.2. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләр исемлеге төгәл булып тора.
2.7.3. Гаризаны һәм муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны
кабул итүдән баш тарту турындагы карар мөрәҗәгать итүчене кабул итү вакытында
да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле документларны (белешмәләрне) ведомствоара мәгълүмати
бәйләнештән файдаланып алганнан соң да, гаризаны теркәгәннән соң 7 эш
көненнән дә артмаска тиеш.
2.7.4. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп, Регламентка 4 нче
кушымтада билгеләнгән форма нигезендә рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә
башкарма комитетның вәкаләтле вазифаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзалана һәм мөрәҗәгать
итүчегә муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар кабул ителгән көнне Республика порталындагы шәхси
кабинетына һәм (яисә) КФҮкә җибәрелә.
2.7.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм документлар
Бердәм Порталда бастырылган муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе
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турындагы мәгълүмат нигезендә бирелгән очракта, гаризаны һәм башка
документларны кабул итүдән баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору яки муниципаль хезмәт
күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге
2.8.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр
каралмаган.
2.8.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр исемлеге:
1) проектлана торган инженерлык коммуникацияләрен урнаштыру
территорияне планлаштыру документларына туры килми;
2) проект документациясенең Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше
кодексына, СП 42.13330.2016, CHиП 2.07.01-89га туры килмәве;
3) Проект документларында төзелеш зонасына эләгә торган гамәлдәге
инженерлык коммуникацияләрен чыгару күрсәтелмәгән.
4) Территорияне планлаштыру документларын әзерләү законнар нигезендә
таләп ителмәгән очраклардан тыш, проектлау территорияне планлаштыру буенча
проект документлары эшләнмәгән территорияләр буенча алып барыла.
5) инженерлык коммуникацияләрен урнаштыру башкарма комитет
тарафыннан төзелә торган җир кишәрлекләрендә проектлана, бу аларны төзелеш,
төзекләндерү һәм эшчәнлекнең башка төрләренә куллану мөмкинлеген тоткарлый
яисә сизелерлек начарайта;
6) проектлана торган инженерлык коммуникацияләре тоташтыру проект
документациясе тарафыннан каралган объектка җиткерелмәгән;
7) мөрәҗәгать итүче инициативасы буенча муниципаль хезмәт күрсәтүгә
гаризаны кире алу.
2.8.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр исемлеге
төгәл булып тора.
2.8.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш
тарту турындагы карар регламентка 2 нче кушымтада билгеләнгән форма
нигезендә рәсмиләштерелә, көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән
Башкарма комитетның (Башкарма комитет) вәкаләтле вазыйфаи заты тарафыннан
имзалана һәм мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
турында карар кабул ителгән көнне Республика порталының шәхси кабинетына
һәм (яки) КФҮкә җибәрелә.
2.8.6. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза Бердәм порталда
бастырылган муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе турындагы
мәгълүмат нигезендә бирелгән очракта, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
тыела.
2.9. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен алына торган дәүләт пошлинасы яки
башка төрле түләү алу тәртибе, күләме һәм нигезләре
Муниципаль хезмәт бушлай күрсәтелә
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2.10. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
исемлеге, шул исәптән муниципаль хезмәте күрсәтүдә катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелә торган документ (-лар) турында мәгълүмат
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
күрсәтү өчен түләү
күләмен исәпләү
методикасы турындагы мәгълүматны да кертеп, мондый түләүне алу тәртибе,
күләме һәм нигезләре
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтү, муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган
оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә һәм
мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмәттән файдалануга гариза биргәндә көтү вакыты 15
минуттан артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәттән һәм муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнаша торган оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәттән
файдалану турындагы гаризасын, шул исәптән электрон формада, теркәү вакыты
һәм тәртибе
2.13.1.Гариза биргән көнне КФҮкә шәхси мөрәҗәгать иткәндә гариза
бирүчегә теркәлү номеры һәм электрон гариза бирү датасы белән КФҮ АИС ыннан
өземтә бирелә.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибәргәндә гариза бирүче гариза
биргән көнне Республика порталының шәхси кабинетында һәм электрон почта аша
гариза җибәрелгән, анда теркәү номеры һәм гариза бирү датасы күрсәтелә.
2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә торган бүлмәләргә, көтү залына, муниципаль
хезмәт күрсәтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнәкләре
һәм һәр муниципаль хезмәтне күрсәтү өчен кирәкле документлар исемлеге булган
мәгълүмат стендларына, мондый хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль,
текстлы һәм мультимедияле мәгълүматны урнаштыруга һәм рәсмиләштерүгә, шул
исәптән инвалидларны социаль яклау турында федераль законнар һәм Татарстан
Республикасы законнары нигезендә күрсәтелгән объектларга инвалидлар өчен
керү мөмкинлеген тәэмин итүгә карата таләпләр
2.14.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы система һәм янгын
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сүндерү системасы белән җиһазландырылган биналарда һәм бүлмәләрдә
башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү урыннары документлар тутыру өчен
кирәкле җиһазлар, мәгълүмат стендлары белән җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына тоткарлыксыз керү
мөмкинлеге тәэмин ителә (бинага уңайлы керү-чыгу һәм аның эчендә хәрәкәт итү).
Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, текстлы һәм
мультимедиа мәгълүматы мөрәҗәгать итүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул
исәптән инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү урынына каршылыксыз керү
максатларында түбәндәгеләр тәэмин ителә:
1) күрү сәләте һәм мөстәкыйль хәрәкәт итү функциясе бозылуга ия булган
инвалидларны озата бару һәм аларга ярдәм күрсәтү;
2) транспорт чарасына утырту һәм аннан төшерү мөмкинлеге, шул исәптән
кресло-коляска кулланып;
3) инвалидларның хезмәт күрсәтүләргә тоткарлыксыз керүен тәэмин итү өчен
кирәкле җиһазларны һәм мәгълүмат йөртүчеләрне аларның тормыш эшчәнлеген
чикләүне исәпкә алып тиешенчә урнаштыру;
4) инвалидлар өчен кирәкле тавыш һәм күрү мәгълүматын, шулай ук
язуларны, билгеләрне һәм Брайль рельеф-нокталы шрифты белән башкарылган
башка текст һәм график мәгълүматны кабатлау;
5) сурдотәрҗемәче һәм тифлосурдотәрҗемәчегә катнашуга рөхсәт;
6) проводник-этне (озата баручы эт) махсус укытуны раслый торган, аны
махсус укытуны раслый торган һәм Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау
министрлыгының «Проводник этне махсус укытуны раслаучы документ формасын
һәм аны бирү тәртибен раслау турында» 2015 елның 22 июнендәге 386н номерлы
боерыгы белән билгеләнгән тәртиптә һәм форма буенча бирелә торган документ
булганда кертү.
2.14.3. Инвалидлар өчен мөмкин булуын тәэмин итү өлешендә Регламентның
2.14.2 пунктының 1-4 пунктчаларында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтү
гамәлгә ашырыла торган объектларга һәм муниципаль хезмәт күрсәтүдә кулланыла
торган чараларга таләпләр 2016 елның 1 июленнән соң файдалануга тапшырылган
яисә модернизация үткән объектларга һәм чараларга карата кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән һәркем файдалана алырлык булуы һәм
сыйфаты күрсәткечләре, шул исәптән гариза бирүченең вазифаи затлар белән
аралашу саны һәм аларның дәвамлылыгы, муниципаль хезмәт күрсәтүнең
барышы турында мәгълүмат алу мөмкинлеге, шул исәптән мәгълүматкоммуникация технологияләрен кулланып, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә (шул исәптән тулы күләмдә) муниципаль
хезмәт күрсәтү мөмкинлеге булу яисә булмавы, җирле үзидарә башкарма
комитеты органының теләсә кайсы территориаль бүлекчәсендә, гариза бирүче
сайлап алу буенча (экстерриториаль принцип) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтү үзәкләрендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү турында 210 –ФЗ
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номерлы Федераль законның 15.1 статьясында каралган мөрәҗәгатьләр
(комплекслы мөрәҗәгать)
2.15.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы
күрсәткечләре булып тора:
1) җәмәгать транспортыннан файдалану мөмкинлеге булган зонада
документлар кабул итү һәм бирү алып барыла торган бинаның урнашу урыны;
2) белгечләрнең, шулай ук гариза бирүчеләрдән документлар кабул итә
торган бүлмәләрнең җитәрлек санда булуы;
3) мәгълүмат стендларында, муниципаль районның рәсми сайтында, Бердәм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе
һәм сроклары турында тулы мәгълүмат булу;
4) инвалидларга башкалар белән тигез дәрәҗәдә хезмәтләрдән
файдаланырга комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдәм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү сыйфаты күрсәткечләре булып тора:
1) документларны кабул итү һәм карап тикшерү срокларын үтәү;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алу срокларын үтәү;
3) Башкарма комитет хезмәткәрләренең Регламентны үтәмәүләренә карата
нигезле шикаятьләр булмау;
4) мөрәҗәгать итүченең вазифаи затлар белән
аралашу саны
(консультацияләрне исәпкә алмыйча):
4.1) муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә, барлык кирәкле документлар белән
гариза биргәндә мөрәҗәгать итүче КФҮ хезмәткәрләре белән бер тапкыр аралаша;
4.2) КФҮтә муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсен электрон
документның басма нөхсәсе рәвешендә алу кирәк булган очракта -бер тапкыр.
Муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә мөрәҗәгать итүченең вазыйфаи затлар
белән бер мәртәбә хезмәттәшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мөрәҗәгать итүче күчмә радиотелефон элемтәсе җайланмалары ярдәмендә
муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын Бердәм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдәмендә бәяләргә хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында мәгълүматны
мөрәҗәгать итүче Бердәм порталда яисә Республика порталында, КФҮ шәхси
кабинетында алырга мөмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү, яшәү урынына яки фактта яшәү (тору)
урынына бәйсез рәвештә, теләсә кайсы КФҮтә гамәлгә ашырыла.
Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәтне комплекслы мөрәҗәгать составында
алырга хокуклы.
2.16. Башка таләпләр, шул исәптән экстрориаль принцип буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең үзенчәлекләрен исәпкә алучы (әгәр муниципаль хезмәт
экстриториаль принцип буенча бирелгән булса) һәм электрон формада
муниципаль хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре
2.16.1. Муниципаль хезмәт электрон формада күрсәтелгәндә, гариза бирүче
түбәндәгеләргә хокуклы:
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а) бердәм порталда яисә региональ порталда урнаштырылган муниципаль
хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында мәгълүмат алуга;
б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза һәм муниципаль хезмәт
күрсәтү өчен кирәкле башка документларны, шул исәптән электрон рәвешләре 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты
нигезендә, Республика порталыннан файдаланып, электрон рәвештә таныкланган
документларны һәм мәгълүматны бирергә;
в) муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формада бирелгән
гаризаларны үтәү барышы турында мәгълүматлар алырга;
г) Республика порталы аша муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын
бәяләргә;
д) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон документ формасында
алырга;
е) Башкарма комитет карары һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына), шулай
ук аның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләрнең Республика порталы,
федераль дәүләт мәгълүмат системасы порталы аша дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дәүләт һәм муниципаль
хезмәткәрләр тарафыннан башкарылган карарларга һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) судка кадәр шикаять бирү процессын тәэмин итә торган шикаять
бирергә.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердәм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белән, теләсә нинди башка формада
гариза бирү зарурлыгыннан башка гамәлгә ашырыла
2.16.3. Гариза бирүчеләрне КФҮтә кабул итүгә алдан язу (алга таба - алдан
язу) Республика порталы, КФҮ контакт-үзәге телефоны аша башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчегә кабул итү өчен теләсә нинди ирекле датага һәм вакытка
күпфункцияле үзәктә билгеләнгән график буенча язылу мөмкинлеге бирелә.
Билгеле бер датага язылу шушы датага кадәр тәүлек эчендә тәмамлана.
Республика порталы ярдәмендә алдан язылуны гамәлгә ашыру өчен
мөрәҗәгать итүчегә соратып алына торган мәгълүматларны күрсәтергә кирәк, шул
исәптән:
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта),
телефон номеры
электрон почта адресы (теләге буенча);
кабул итү көне һәм вакыты.
Мөрәҗәгать итүчене алдан язып куйганда хәбәр иткән белешмәләр
мөрәҗәгать итүче шәхсән кабул иткәндә тапшырылган документларга туры
килмәгән очракта, алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны гамәлгә ашырганда гариза бирүчегә талон-раслау
мөмкинлеге бирелә. Мөрәҗәгать итүче электрон почта адресын хәбәр иткән
очракта, күрсәтелгән адреска шулай ук кабул итү датасы, вакыты һәм урыны
күрсәтелгән алдан язылуны раслау турында мәгълүмат җибәрелә.
Алдан язылуны гамәлгә ашырганда гариза бирүчегә мәҗбүри рәвештә, кабул
итү вакытыннан 15 минут узгач, алдан язылу гамәлдән чыгарылуы турында хәбәр
ителә.
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Мөрәҗәгать итүче теләсә кайсы вакытта алдан язылудан баш тартырга
хокуклы.
Мөрәҗәгать итүчедән, Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары
нигезендә идентификация һәм аутентификация узудан тыш, кабул итү максатын
күрсәтүдән, шулай ук кабул итү өчен броньларга кирәк булган вакытлыча интервал
дәвамлылыгын исәпләү өчен кирәк булган мәгълүматлардан башка гамәлләр
кылуны таләп итү тыела.
Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән
административ процедураларны электрон формада башкару үзенчәлекләре,
шулай ук административ процедураларны күпфункцияле үзәкләрдә башкару
үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау
3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:
1) мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр бирү;
2) мөрәҗәгать итүче тарафыннан бирелгән документлар комплектын кабул
итү һәм карау;
3) ведомствоара мөрәҗәгатьләрне формалаштыру һәм муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнаша торган органнарга юллау;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү;
5) мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү (җибәрү).
3.2. Мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр күрсәтү
3.2.1. Мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле
мәсьәләләр буенча мөрәҗәгате административ процедураны башкару өчен нигез
булып тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
булып тора:
- күпфункцияле үзәккә мөрәҗәгать иткәндә - КФҮ хезмәткәре;
- мөрәҗәгать итүченең башкарма комитетка мөрәҗәгатендә - башкарма
комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга таба консультацияләү өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Мөрәҗәгать итүче күпфункцияле үзәкләрдә муниципаль хезмәт
күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында консультация сорап шәхсән үзе һәм
телефон һәм электрон почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчегә, шул исәптән, составы, бирелә торган
документлар формасы һәм муниципаль хезмәт күрсәтү өчен башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр бирә.
Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында
мәгълүматны күпфункцияле үзәк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле
рәвештә алырга мөмкин.
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларның составы, формасы һәм
башка мәсьәләләр буенча консультация.
3.2.3. Мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетка телефон һәм электрон почта
аша мөрәҗәгать итәргә, шулай ук Республика порталында, Башкарма комитет
сайтында муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары, шул исәптән составы,
тапшырыла торган документлар формасы һәм муниципаль хезмәт алу өчен башка
мәсьәләләр буенча консультация алырга хокуклы.
Регламентның 1.3.4 пункты таләпләре нигезендә мөрәҗәгать итүчегә
консультация бирү өчен җаваплы вазыйфаи зат хәбәр итә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать кергән көннән
өч эш көне эчендә башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һәм муниципаль хезмәттән файдалануга кагылышлы башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр.
3.3. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һәм карау,
3.3.1. КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү өчен документлар кабул итү яки
КФҮнең ерактан торып эш урыны.
3.3.1.1. Мөрәҗәгать итүче (мөрәҗәгать итүче вәкиле) муниципаль хезмәт
күрсәтү турында гариза белән КФҮкә мөрәҗәгать итә һәм Регламентның 2.5
пункты нигезендә документларны тапшыра.
3.3.1.2. Гаризаларны кабул итә торган, КФҮ хезмәткәре:
мөрәҗәгать итүченең шәхесен раслый;
мөрәҗәгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вәкаләтләрен тикшерә;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән таләпләргә туры
килү-килмәвен тикшерә;
КФҮ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны басма чыганакта
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлый;
КФҮ АИСтан гаризаны кәгазьдә чыгарып ала;
мөрәҗәгать итүчегә тикшерү һәм имзалау өчен тапшыра;
имзаланганнан соң КФҮнең АИСда имзаланган гаризасын сканерлый;
электрон формада тапшырылган документларны яки документларның
электрон үрнәкләрен КФҮ АИСка урнаштыра, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һәм кәгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
мөрәҗәгать итүчегә документларны кабул итү турында язу бирә.
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
җибәрүгә әзер гариза һәм документлар пакеты.
3.3.1.3. КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчедән Башкарма комитетка электрон
формада кабул ителгән документлар пакетын (электрон эшләр пакетлары
составында) мөрәҗәгать итүчедән КФҮ структур бүлекчәсенә мөрәҗәгать иткән
көннән бер эш көне эчендә җибәрә.
Административ процедураларның үтәлеше нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр
тора: Башкарма комитетка электрон багланышлар системасы аша җибәрелгән
гариза һәм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмәт күрсәтү өчен электрон
рәвештә документлар кабул итү.
3.3.2.1. Мөрәҗәгатҗь итүче Республика порталы аша электрон формада
гариза бирү өчен түбәндәге гамәлләрне башкара:
Республика порталында авторизация үтә;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган белешмәләрне
үз эченә алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетә (кирәк булганда);
электрон формада муниципаль хезмәт күрсәтү шартлары һәм тәртибе белән
танышу һәм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хәбәр ителгән белешмәләрнең дөреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибәрә (тиешле электрон гариза формасындагы
төймәгә баса);
электрон гариза Регламентның 2.5.6 пункты таләпләре нигезендә имзалана;
электрон гариза җибәрү турында хәбәрнамә ала.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать
иткән көнне башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитетка җибәрелгән электрон эш,
электрон багланышлар системасы аша.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Административ процедураны үтәүне башлауның нигезе булып
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм башка документлар керү тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - документлар кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документларны карап тикшерүгә алганнан соң, документларны кабул итү
өчен җаваплы вазыйфаи зат:
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Гаризага эш номенклатурасы нигезендә номер һәм "Документларны
тикшерү" статусы бирә, бу Республика порталының шәхси кабинетында чагыла;
электрон эшләрне, шул исәптән мөрәҗәгать итүче тарафыннан электрон
формада бирелгән документларны һәм документларның электрон үрнәкләрен
өйрәнә;
электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерә;
Бердәм порталга мөрәҗәгать итү юлы белән электрон имзаның чынбарлык
шартлары үтәлешен тикшерә (мөрәҗәгать итүче тарафыннан көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән имзаланган документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезләр булганда, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар проектын әзерли.
Әгәр көчәйтелгән квалификацияле электрон имзаны тикшерү нәтиҗәсендә
аның чынбарлык шартларының үтәлмәве ачыкланса, баш тарту турында карар
проекты 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченә
алырга тиеш, алар аны кабул итү өчен нигез булып тора.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп (муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр
мондый документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга бәйле булган
очракта, документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә документларның
(мәгълүматның) атамасы турында мәгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган,
дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, билгеләнгән таләпләрне
бозып тутырылган), Регламентка 4 нче кушымта нигезендә формада
рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә электрон документлар әйләнеше системасы
аша килештерүгә җибәрелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тәртиптә гамәлгә ашырыла
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләр булмаган очракта, документларны кабул итү өчен җаваплы
вазыйфаи зат, гариза кергән көннән алып бер эш көне эчендә гаризага керү турында
гаризаның теркәү номерын үз эченә алган хәбәрнамәне, гаризаны алу датасын,
файлларның исемнәрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмәт нәтиҗәсен алу датасын җибәрә.
3.3.3.2. Регламентның 3.3.1 пунктында күрсәтелгән процедураларны үтәү,
техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, автомат
режимда гамәлгә ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белән билгеләнә торган процедуралар
гариза кергән көннән бер эш көне эчендә башкарыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карауга кабул ителгән гариза яки карар проекты.
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3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара
мөрәҗәгатьләр җибәрү
3.4.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып, мөрәҗәгать
итүчедән кабул ителгән документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмәткәр), административ процедураны башкаруга вәкаләтле вазыйфаи зат
(хезмәткәр), вазыйфаи зат (хезмәткәр) алу тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.4.2. Ведомствоара запросларны җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи зат,
Регламентның 2.6.1 пунктында каралган документларны һәм белешмәләрне
тапшыру турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы
аша (техник мөмкинлек булмаганда – башка ысуллар белән) электрон формада төзи
һәм җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар карау өчен гариза кабул
ителгән көнне башкарыла.
Административ процедураларның башкарылу нәтиҗәләре: хакимият
органнарына һәм (яисә) хакимият органнарына буйсынган оешмаларга юлланган
мөрәҗәгатьләр.
Мөрәҗәгать итүче тарафыннан Регламентның 2.6.1 пунктының 1 - 6
бүлекләрендә күрсәтелгән документлар тапшырылган очракта, тиешле
ведомствоара гарызнамәләр җибәрелми.
3.4.3. Ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша килгән
гарызнамәләр нигезендә, белешмәләр китерүчеләр белгечләре соратып алына
торган документларны (мәгълүматны) бирәләр яисә муниципаль хезмәт күрсәтү
өчен кирәкле мәгълүматны һәм (яисә) документның булмавы турында
хәбәрнамәләр җибәрәләр (алга таба - баш тарту турында хәбәрнамә).
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар түбәндәге срокларда гамәлгә
ашырыла:
Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелә торган документлар
(мәгълүматлар) буенча – өч эш көненнән дә артык түгел;
җирле үзидарә органнары һәм алар карамагындагы оешмалар карамагында
булган документлар (белешмәләр) буенча – өч эш көненнән дә артмый;
башка тәэмин итүчеләр буенча – әгәр ведомствоара мөрәҗәгатькә җавап
әзерләүнең һәм юллауның башка вакыты федераль законнар, Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль законнар нигезендә кабул ителгән
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән билгеләнмәгән булса,
ведомствоара мөрәҗәгать документ һәм мәгълүмат бирә торган органга яисә
оешмага кергән көннән соң биш көн эчендә.
Административ процедураларны башкару нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр
тора: муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар (белешмәләр), яисә
ведомствоара запрослар җибәргән өчен җаваплы вазыйфаи затка җибәрелгән баш
тарту турында белдерү.

20

3.4.4. Ведомствоара мөрәҗәгатьләр җибәрү өчен җаваплы вазифаи зат:
ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар (белешмәләр), яки документ
һәм (яки) мәгълүмат булмаганда баш тарту турында хәбәрнамә ала;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезләр булганда, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар проектын әзерли .
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп (муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр
мондый документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга бәйле булган
очракта, документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә документларның
(мәгълүматның) атамасы турында мәгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган,
дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, билгеләнгән таләпләрне
бозып тутырылган), Регламентка 4 нче кушымта нигезендә формада
рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә электрон документлар әйләнеше системасы
аша килештерүгә җибәрелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тәртиптә гамәлгә ашырыла
формалаштырылган документлар комплектын электрон документлар
әйләнеше системасы аша, ГИСОГД аша, муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы
җирле үзидарә органнарына, ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибендә,
үзара хезмәттәшлек турында килешү төзегән оешмаларга үзара ярдәм итешү
турында килешүдә каралган тәртиптә килештерүгә җибәрә.
Күрсәтелгән оешмалар тарафыннан проект документларын карау үзара
хезмәттәшлек турында килешүдә билгеләнгән вакытта гамәлгә ашырыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар
(белешмәләр) комплекты.
3.4.5. Регламентның 3.4.2, 3.4.4 пунктларында күрсәтелгән процедураларны
үтәү, техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, шул исәптән
Регламентның 2.13 пункты нигезендә гариза теркәгәннән соң автомат рәвештә
гамәлгә ашырыла.
3.4.7. Регламентның 3.4 пунктында күрсәтелгән административ
процедураларны үтәүнең максималь вакыты биш эш көне тәшкил итә.
3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү.
3.5.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып, ведомствоара
запрослар җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документлар (белешмәләр) комплекты керү тора.
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Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен җаваплы
вазыйфаи зат:
проект документациясен килештерү барышында килгән искәрмәләрне һәм
мәгълүматны гомумиләштерүне уздыра;
инженерлык коммуникацияләре трассаларына кагылышлы шәһәр төзелеше
документларын һәм нормативларын тикшерү;
Генераль план һәм планлаштыру проектлары нигезендә перспективалы
инженерлык коммуникацияләре буенча кирәкле белешмәләр җыюны тәэмин итә;
элек планлаштырылган челтәрләр, җир кишәрлекләрен бүлеп бирү, шәһәр
төзелеше регламентлары, саклау зоналары, кызыл линияләр булу-булмау
турындагы мәгълүматны (шул исәптән ГИМОГДда) карый, топографик ысул белән
төшерүнең актуальлеген төгәлләштерә;
Регламентның 2.8.2 пунктында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтүдән
баш тарту өчен нигезләрне ачыклаганда, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
турында карар проектын әзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш
тарту өчен нигезләр булмаган очракта:
проект челтәрләре базасына тапшырылган инженерлык коммуникацияләре
трассасын аның турында мәгълүмат белән электрон рәвештә (заказчы,
проектлаучы, коммуникация атамасы, объект исеме, бәяләмә номеры һәм датасы,
килешү турында билге: ГИСОГДдә уңай, арадаш, тискәре һ.б.) тапшыра;
инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассаларының башкарма
схемасын топографик планга кертү турында хәбәр итү проектын әзерли һәм
килештерү алынмаган саклау зоналарында баланс тотучылар исемлеге белән
инженерлык коммуникацияләре проектын килештерү кәгазе кирәк булганда;
әзерләнгән карар проектын билгеләнгән тәртиптә электрон документ
әйләнеше системасы аша килештерүгә җибәрә.
Административ процедуралар ике эш көне дәвамында башкарыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар проекты, инженерлык
челтәрләре трассаларының һәм коммуникацияләрнең башкарма схемасын
топографик планга төшерү турында хәбәр итү проекты.
3.5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тарту турындагы карар проектын килештерү һәм кул кую (алга табадокументлар проектлары) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен
җаваплы структур бүлекчә җитәкчесе, Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары,
Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан башкарыла.
Кисәтүләр булган документларның әзерләнгән проектлары муниципаль
хезмәт нәтиҗәсен әзерләү өчен җаваплы затка эшләп бетерүгә кайтарыла.
Кисәтүләрне бетергәннән соң, документлар проектлары килешү һәм кул кую өчен
кабат тапшырыла.
Башкарма комитет җитәкчесе Документлар проектларына кул куйганда

22

Башкарма комитетның вазыйфаи затлары тарафыннан регламентның
административ процедураларны үтәү срокларын, аларның эзлеклелеген һәм
тулылыгын, Башкарма комитетның вәкаләтле вазыйфаи затларының электрон
документ әйләнеше системасында килешүләрен үтәүне тикшерә.
Административ процедураларны үтәү сроклары, аларның эзлеклелеге һәм
тулылыгы өлешендә хокук бозулар ачыкланган очракта, Башкарма комитет
җитәкчесе регламентның 4.3 пункты нигезендә, хокук бозуларга юл куйган
затларны җаваплылыкка тарту инициативасы белән чыга.
Процедураның срогы: бер эш көне дәвамында.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән
гыйбарәт: муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тарту турында карар, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар,
инженерлык
челтәрләре
трассаларының
һәм
топографик
планга
коммуникацияләрнең башкарма схемасын ясау турында хәбәр итү
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында күрсәтелгән процедураларны
үтәү, техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, автомат
рәвештә гамәлгә ашырыла.
3.5.5 Регламентның 3.5 пунктында күрсәтелгән административ
процедураларны үтәүнең максималь срогы - өч эш көне.
3.6. Мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү (җибәрү)
3.6.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып
административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмәт күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документ алу тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - документлар кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документлар бирү (җибәрү) өчен җаваплы вазыйфаи зат:
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү һәм (яки) шәһәр төзелеше
эшчәнлеген тәэмин итү буенча мәгълүмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында мәгълүматларны
теркәүне һәм кертүне тәэмин итә;
мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) электрон хезмәт күрсәтү юлы белән
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе һәм КФҮтә муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсен алу мөмкинлеге турында Республика порталы аша хәбәр итә.
Процедураларны үтәү, техник мөмкинлек булганда, автомат рәвештә дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән автоматлаштырылган
мәгълүмат системасын кулланып гамәлгә ашырыла.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитетның
вәкаләтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документка кул куйган көнне гамәлгә
ашырыла.

23

Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүмат системаларында муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәләре турында мәгълүмат урнаштыру, мөрәҗәгать итүчегә (аның
вәкиленә) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре һәм аны алу ысуллары турында
белдерү.
3.6.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү тәртибе:
3.6.2.1. КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать иткәндә, КФҮ хезмәткәре гариза
бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен кәгазьдә электрон документ нөсхәсе
рәвешендә бирә. Мөрәҗәгать итүче таләбе буенча, электрон документ нөсхәсе
белән бергә, аңа электрон документның нөсхәсе төшерүгә язылу юлы белән
бирелергә мөмкин.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче килгән
көнне күпфункцияле үзәкнең хезмәт регламентында билгеләнгән вакытларда чират
тәртибендә башкарыла.
3.6.2.2. Мөрәҗәгать итүче Республика порталы аша муниципаль хезмәт
күрсәтүне сорап мөрәҗәгать иткәндә, мөрәҗәгать итүченең шәхси кабинетына
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган, башкарма комитетның вәкаләтле
вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән
имзаланган документның электрон үрнәге автомат рәвештә җибәрелә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитетның
вәкаләтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документка кул куйган көнне гамәлгә
ашырыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән
гыйбарәт: мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүне раслаучы (шул
исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту) республика порталын кулланып
җибәрү (бирү).
3.7. Техник хаталарны төзәтү
3.7.1. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетка җибәрә:
техник хатаны төзәтү турында гариза (5 нче номерлы кушымта);
мөрәҗәгать итүчегә техник хатасы булган муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе буларак бирелгән документ;
техник хаталар булуны дәлилләүче юридик көчкә ия документлар.
Муниципаль
хезмәт
нәтиҗәсе
булган
документта
күрсәтелгән
мәгълүматларда техник хатаны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле
вәкил) почта аша (шул исәптән электрон почта аша) яки Республика порталы яки
КФҮ аша бирә.
3.7.2. Документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
төзәтү турында гариза кабул итә, кушымталы документлар белән гаризаны терки
һәм документларны эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер
эш көне эчендә башкарыла.
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Процедураның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән, документларны
эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи затка карап тикшерүгә җибәрелгән гариза.
3.7.3. Документларны эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документка төзәтмәләр
кертү максатларында Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны
гамәлгә ашыра, төзәтелгән документны мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле вәкилгә)
техник хата булган документның оригиналын тартып алу белән шәхсән үзе бирә
яки мөрәҗәгать итүче адресына почта аша (электрон почта аша) документны
Башкарма комитетка техник хата булган документ оригиналын тапшырганда алу
мөмкинлеге турында хат җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура техник хаталар
ачыкланганнан соң яки теләсә кайсы кызыксынган заттан җибәрелгән хата барлыгы
турында гариза алганнан соң ике эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып мөрәҗәгать итүчегә
бирелгән (җибәрелгән) документ тора.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм
формалары
4.1. Җаваплы вазифаи затлар тарафыннан әлеге регламент кагыйдәләрен һәм
муниципаль хезмәт күрсәтүгә карата таләпләрне билгели торган башка норматив
хокукый актларны үтәүгә һәм башкаруга, шулай ук җаваплы затлар тарафыннан
карарлар кабул итүгә агымдагы контрольне гамәлгә ашыру тәртибе.
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту
гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һәм бетерүне,
муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерүне, җирле
үзидарә органнарындагы вазифаи затларның гамәлләренә (гамәл кылмавына)
карата карарлар әзерләүне үз эченә ала.
Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формаларына
түбәндәгеләр керә:
1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документ проектларын тикшерү һәм
килештерү.
2) эш башкаруны алып бару буенча тикшерүләрне билгеләнгән тәртиптә
үткәрү;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлеше буенча контроль
тикшерүләрне билгеләнгән тәртиптә үткәрү.
Агымдагы тикшерүне уздыру өчен электрон мәгълүматлар базасында булган
белешмәләр, хезмәт корреспонденциясе, административ процедуралар башкаручы
белгечләрнең телдән һәм язмача мәгълүматы, тиешле документларны исәпкә алу
журналлары һәм башка мәгълүматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмәт күрсәткәндә һәм карар кабул иткәндә гамәлләрнең
башкарылуын тикшереп тору өчен Комитет җитәкчесенә муниципаль хезмәт
күрсәтүнең нәтиҗәләре турында белешмә бирелә.
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Белгечләр административ процедураларның вакыты, эзлеклелеге һәм
эчтәлеге бозылу очраклары һәм сәбәпләре турында кичекмәстән муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенә хәбәр итәләр, шулай ук кимчелекләрне бетерү
буенча ашыгыч чаралар күрәләр.
Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедуралар
тарафыннан билгеләнгән гамәлләр эзлеклелегенең үтәлешенә агымдагы контроль
җирле үзидарә органы җитәкчесе урынбасары, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча
эшне оештыру өчен җаваплы, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча эшне оештыручы
бүлек башлыгы тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарә органының структур бүлекчәләре турындагы нигезләмәләр һәм вазифаи
регламентлар белән билгеләнә.
4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгы һәм сыйфаты буенча планлы һәм
планнан тыш тикшерүләр уздыру тәртибе һәм аларның кабатлану ешлыгы, шул
исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә
тотуның тәртибе һәм формалары.
Контроль тикшерүләр планлы (җирле үзидарә органы эшенең ярты еллык яки
еллык планнары нигезендә башкарыла) һәм планнан тыш булырга мөмкин.
Тикшерүләр уздыру барышында муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле барлык
мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яки гариза бирүченең конкрет мөрәҗәгате
карап тикшерелә ала.
4.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында алар тарафыннан кабул ителә торган
карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) өчен муниципаль хезмәт күрсәтүче орган
вазыйфаи затларының җаваплылыгы
Үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын
бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендә җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарә органы җитәкчесе гариза бирүчеләрнең мөрәҗәгатьләре
вакытында карап тикшерелмәве өчен җаваплы.
Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкче
урынбасары) әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ
гамәлләрне вакытында һәм (яки) тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплы.
Вазифаи затлар һәм башка муниципаль хезмәткәрләр муниципаль хезмәт
күрсәтү барышында кабул ителә (башкарыла) торган карарлар һәм кылына
(кылынмый) торган гамәлләр өчен законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы.
4.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне, шул исәптән гражданнар, аларның
берләшмәләре һәм оешмалары тарафыннан контрольдә тотуның тәртибенә һәм
формаларына карата таләпләрне характерлый торган нигезләмәләр.
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Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм
оешмалары тарафыннан контрольдә тоту муниципаль хезмәт күрсәткәндә җирле
үзидарә органы эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе
турында тулы, актуаль һәм дөрес мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
процессында мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерү
мөмкинлеге аша гамәлгә ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтә торган органның, дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтә торган күпфункцияле үзәкнең, 2010 елның 27 июлендәге
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә
күрсәтелгән оешмаларның, шулай ук аларның вазифаи затлары,
муниципаль хезмәткәрләре, хезмәткәрләре карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү
тәртибе
5.1. Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт
күрсәтүче орган җитәкчесенең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк
хезмәткәренең, оешмаларның, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка
кадәр тәртиптә шикаять бирү хокукына ия.
Мөрәҗәгать итүче, шул исәптән түбәндәге очракларда шикаять белән
мөрәҗәгать итә ала:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән
таләпне, муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны теркәү срокларын бозу;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу; Әлеге очракта мөрәҗәгать
итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирүе
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган
күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3
өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү
функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган
яисә гамәлгә ашырылмаган документларны яисә мәгълүматны таләп итү яисә
гамәлгә ашыру;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мөрәҗәгать итүчедән кабул итүдән баш
тарту;
5) муниципаль хезмәт күрсәтүне кире кагу сәбәпләре федераль законнар һәм
алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый
актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый
актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган булса, муниципаль хезмәт
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күрсәтүне кире кагу; Әлеге очракта мөрәҗәгать итүченең күпфункцияле үзәк,
күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына)
судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирүе карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмавына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы
федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә
муниципаль хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән булганда
мөмкин.
6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә гариза бирүчедән Россия Федерациясенең
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасының норматив хокукый
актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган түләү таләп итү;
7) хезмәт күрсәтүче орган, хезмәт күрсәтүче вазифаи зат, күпфункцияле үзәк,
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмалар яки аларның хезмәткәрләре
тарафыннан хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда алар
тарафыннан җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуы яки
мондый төзәтүләр кертүнең билгеләнгән вакытын бозу. Әлеге очракта мөрәҗәгать
итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирүе
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган
күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3
өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү
функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын
яки тәртибен бозу;
9) муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр федераль
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган
очракта, аны туктатып тору; Әлеге очракта мөрәҗәгать итүченең күпфункцияле
үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирүе карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә
210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән
тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән
булганда мөмкин.
10) мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәткәндә, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә
муниципаль хезмәт күрсәтүдә, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1
өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һәм
(яисә) дөреслеге күрсәтелмәгән документларның яисә белешмәләрнең таләбе.
Әлеге очракта мөрәҗәгать итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк
хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан
тыш) шикаять бирүе карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять
белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16
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статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы
күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазь чыганакта, электрон рәвештә муниципаль
хезмәтне күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы (алга таба күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы) дәүләт хакимиятенең тиешле органына,
шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә
каралган оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган
җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр
югары органга (аның булганда) бирелә яисә ул булмаганда, турыдан-туры
муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан карала. Күпфункцияле
үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә тапшырыла. Күпфункцияле
үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә Татарстан Республикасы норматив
хокукый акты белән вәкаләтле вазыйфаи затка тапшырыла. 210-ФЗ номерлы
федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар
хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
шикаятьләр әлеге оешмаларның җитәкчеләренә бирелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша,
күпфункцияле үзәк аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, Бердәм порталдан яисә
Республика порталыннан, судка кадәр шикаять бирүнең мәгълүмати
системасыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең
шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. Күп функцияле үзәкнең, күп
функцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтыннан, Бердәм порталдан яисә
республика порталыннан, судка кадәр шикаять бирүнең мәгълүмат системасыннан
файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул
итүендә кабул ителергә мөмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүматтелекоммуникация челтәрен, әлеге оешмаларның рәсми сайтларын, Бердәм
порталны яисә республика порталын кулланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук
мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул итүендә кабул ителергә мөмкин.
5.3. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш:
1) муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи заты йә муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк, аның
җитәкчесе һәм (яисә) хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешендә каралган оешмалар, аларның җитәкчеләре һәм (яисә)
хезмәткәрләре, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять
белдерелә торган орган исеме;

29

2) мөрәҗәгать итүченең – физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме
(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать
итүченең – юридик затның исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук
мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиешле элемтә өчен телефон номеры
(номерлары), электрон почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта
адресы;
3) муниципаль хезмәтне күрсәтүче органның, муниципаль хезмәтне
күрсәтүче органның вазыйфаи затының йә муниципаль хезмәткәрнең,
күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәкнең хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган күпфункцияле үзәк,
оешмаларның, аларның хезмәткәрләренең шикаять белдерелә торган карарлары
һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) турында белешмәләр;
4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль
хезмәт күрсәтүче органның вазифаи затының яисә муниципаль хезмәткәрнең,
күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның, аларның
хезмәткәрләренең карары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) белән килешми торган
дәлилләр. Мөрәҗәгать итүче дәлилләрне раслаучы документлар (булган очракта)
яки аларның күчермәләрен тапшырырга мөмкин.
5.4. Кергән шикаять кергән көннән соң килүче эш көненнән дә соңга
калмыйча теркәлергә тиеш.
5.5. Муниципаль хезмәт күрсәтә торган органга, күпфункцияле үзәккә,
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга, 210-ФЗ номерлы федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмаларга яки югары органга (ул булган
очракта) кергән шикаять – аны теркәгән көннән соң унбиш эш көне эчендә, ә
муниципаль хезмәт күрсәтә торган органның, күпфункцияле үзәкнең, 210-ФЗ
номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән
оешмаларның гариза бирүчедән документларны кабул итүдән яки җибәрелгән
хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуына шикаять бирелгән очракта
яисә мондый төр төзәтүләр кертүнең билгеләнгән вакытын бозуга карата шикаять
белдерелсә, аны теркәгән көннән соң биш эш көне эчендә карап тикшерелергә
тиеш.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның
берсе кабул ителә:
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, җибәрелгән
басмаларны һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда
хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә түләтү Россия Федерациясе норматив
хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә
канәгатьләндерелә;
2) шикаятьне канәгатьләндерү кире кагыла.
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килә торган
көннән дә соңга калмыйча, гариза бирүчегә язма формада һәм гариза бирүче теләге
буенча электрон формада шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре турында
дәлилләнгән җавап юллана.
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5.7. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип табылган очракта, гариза
бирүчегә юллана торган җавапта, муниципаль хезмәт күрсәтү барышында
ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатыннан, муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яисә 210-ФЗ номерлы федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешма тарафыннан
башкарылучы гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән
уңайсызлыклар өчен гафу сорала һәм гариза бирүчегә, муниципаль хезмәттән
файдалану максатында, алга таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында
мәгълүмат җиткерелә.
5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган очракта, гариза
бирүчегә юллана торган җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында
нигезле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга карата шикаять бирү тәртибе
турында мәгълүмат китерелә.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нәтиҗәләре буенча
административ хокук бозу яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта,
шикаятьләрне карап тикшерү буенча вәкаләтле вазифаи зат, хезмәткәр, булган
материалларны, кичекмәстән, прокуратура органнарына җибәрә.
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1 нче кушымта
(Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган бланкы)

Инженерлык челтәрләре һәм коммуникацияләр трассаларының башкарма
схемасын топографик планга кертү турында
ХАБӘРНАМӘ
Мөрәҗәгате белән бәйле рәвештә
___________________________________________________________________________
(Мөрәҗәгать итүче физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, юридик затның
исеме)
проект документларын, эшләрне җитештерү проектын һәм инженер-топография планын
карау
турында№__________________,
исем
проекта_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
үтәлгән_______________________________________________________________, бирем
нигезендә
проектлау
№_____________________________________
янында_________________.
Җир кишәрлегенең кадастр номеры ____________________________________
Яки
җир
кишәрлеге
булган
кадастр
кварталының
кадастр
номеры:
_____________________________________________________
Хәбәр итәбез, тапшырылган документларны карау нәтиҗәләре буенча инженерлык
челтәрләре һәм коммуникация трассаларының башкарма схемасын топографик планга
кертү турында Карар кабул ителде.
Кушымта: хокуклары һәм законлы мәнфәгатьләре проектлау барышында һәм 1 литрга 1
экз. га җир эшләре җитештергәндә кагылырга мөмкин булган кызыксынган затлар
исемлеге.
Башкарма комитет
Җитәкчесе

____________________
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Хабәрнамәгә
кушымта
Инженерлык коммуникацияләре проектын килештерү кәгазе
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
үтәлгән__________________________________________________________,
бирем
нигезендә
проектлау
№________________________________,
янында___________,
заказчы_________________________________________________________.
җир кишәрлегенең кадастр номеры__________________________________
яки
җир
кишәрлеге
булган
кадастр
кварталының
кадастр
номеры:_______________________________________
Килешүче зат

дата/

* килешү мәҗбүри булган оешмалар күрсәтелгән

Имза

(мөһер)

аңлатмалар
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2 нче кушымта
(Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган бланкы)

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТАЦИЯСЕН, ЭШЛӘРНЕ ҖИТЕШТЕРҮ ПРОЕКТЫН ҺӘМ
ИНЖЕНЕРЛЫК-ТОПОГРАФИЯ ПЛАНЫН КИЛЕШТЕРЕП, МУНИЦИПАЛЬ
ХЕЗМӘТ КҮРСӘТҮ ӨЧЕН КИРӘКЛЕ ДОКУМЕНТЛАРНЫ КАБУЛ ИТҮДӘН
БАШ ТАРТУ ТУРЫНДАГЫ
КАРАР

Мөрәҗәгате белән бәйле рәвештә

(Мөрәҗәгать итүче физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, юридик затның
исеме)

гариза№______________._____.________ Еллар, 0 ________________________________
__________________________________________________________________________________
нигезендә

тапшырылган документларны карау нәтиҗәләре буенча документлар кабул итүдән баш тарту
турында Карар кабул ителде:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИО)
(килешүне гамәлгә ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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3 нче кушымта
Юридик затлар өчен

В

(җирле үзидарә органы атамасы)

(оешманың һәм оештыру-хокукый форманың тулы исеме
)

исеменнән

(Җитәкченең яисә башка вәкаләтле затның ФИАи)
)

Шәхесне таныклый торган документ
мөрәҗәгать итүче:
(документ төре)
(сериясе, номеры)

(кем тарафыннан, кайчан бирелгән)

Дәүләт теркәве турында белешмәләр
тулы атамасы
ОГРН

ИНН
Урнашу урыны

Элемтәгә керү өчен мәгълүмат:
тел.
нромеры 1
тел. номеры
2
эл почта
Физик затлар һәм шәхси эшмәкәр
өчен

ФИО
Шәхесне таныклый торган документ:
(документ төре)
(сериясе, номеры)
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(кем тарафыннан, кайчан бирелгән)

ОРГНИП (ШЭ өчен)
Теркәлү адресы

Ышанычнамә буенча вәкил яки законлы вәкил:
ФИО
Шәхесне таныклый торган документ:
(документ төре)
(сериясе, номеры)
(кем тарафыннан, кайчан бирелгән)

Вәкаләтләрне
реквизитлары:

раслый

торган

документның

Теркәлү адресы

Элемтәгә керү өчен мәгълүмат:
тел.
нромеры 1
тел. номеры
2
эл почта

ГАРИЗА
Проект документациясен, эшләрне җитештерү проектын һәм объект өчен инженертопография планын каравыгызны сорыйм.
___________________________________________________________________________,
(атама)

адресы буенча:
___________________________________________________________________________,
(объектның урнашу урыны адресы)

башкарылган__________________________________________________________,
бирем
нигезендә
проектлау
№________________________________,
янында___________,
заказчы________________________________________________.
Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен минем адреска түбәндәге юл белән бирүегезне
(җибәрүегезне) сорыйм:
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Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталының шәхси
кабинетына электрон рәвештә
КФҮкә

Кушымталар:
1
2
3
Мөрәҗәгать
итүченең имзасы
Дата/

(имзаның аңлатмасы)
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4 нче кушымта
(Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган бланкы)

Проект документациясен, эшләрне җитештерү проектын һәм инженерлыктопография планын килештереп, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
документларны кабул итүдән баш тарту турындагы
карар

Мөрәҗәгате белән бәйле рәвештә

(Мөрәҗәгать итүче физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, юридик затның
исеме)

гариза№______________._____.________ Еллар, 0 ________________________________
__________________________________________________________________________________
нигезендә

тапшырылган документларны карау нәтиҗәләре буенча документлар кабул итүдән баш тарту
турында Карар кабул ителде:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИО)
(килешүне гамәлгә ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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5 нче кушымта
Татарстан Республикасы
_____________муниципаль
районы Башкарма комитеты
Җитәкчесенә
Кемнән:______________________
_____________
Техник хатаны төзәтү турында
гариза
Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында җибәрелгән хата турында хәбәр
итәм_______________________________________________________________
(хезмәтнең атамасы)
Язылган:__________________________________________________________
_______________________________________________
Дөрес мәгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибәрелгән техник хатаны төзәтүегезне һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе булып торган документка тиешле үзгәрешләр кертүегезне сорыйм.
Түбәндәге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны төзәтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгән очракта, әлеге карарны:
электрон документны E-mail адресына:___________________;
расланган
күчермә
рәвешендә
кәгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________ адресына
юллавыгызны сорыйм.
Әлеге гаризага кертелгән, шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбәндә кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документ күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза биргән
вакытта бу документлар гамәлдә һәм андагы мәгълүматлар дөрес.
______________
(дата)

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

Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы
Башкарма комитетының
2021 елның " 21 " июль № 294
карарына 8 нче кушымта

Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү
буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты, элек
бирелгән рөхсәтләрне гамәлдән чыгару
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең әлеге административ регламенты (алга
таба - Регламент) реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә
рөхсәт бирү, элек бирелгән рөхсәтләрне юкка чыгару (алга таба - муниципаль
хезмәт) буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең стандартын һәм тәртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмәт алучылар: физик һәм юридик затлар (алга табамөрәҗәгать итүче).
Мөрәҗәгать итүчеләр мәнфәгатьләрен мөрәҗәгать итүче тарафыннан
билгеләнгән тәртиптә вәкаләтле затлар һәм физик затларның законлы вәкилләре
(алга таба – мөрәҗәгать итүче вәкиле) тәкъдим итә ала.
1.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат:
1.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турындагы мәгълүмат
түбәндәгечә урнаштырыла:
1) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә
урнашкан муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә
алган мәгълүмат стендларында.
2)
Чүпрәле
муниципаль
районының
«Интернет»
мәгълүматтелекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында (http://droganoye.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердәм дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердәм портал);
5) «Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр реестры»
дәүләт мәгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча консультацияләр
түбәндәгечә гамәлгә ашырыла:
1) телдән мөрәҗәгать иткәндә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәкләрендә - шәхсән яисә телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Чүпрәле муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба Башкарма комитет):
телдән мөрәҗәгать иткәндә – шәхсән яки телефон аша;
язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) кәгазьдә почта аша,
электрон рәвештә электрон почта аша мөрәҗәгать иткәндә.
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1.3.3. Республика реестрындагы белешмәләр нигезендә Бердәм порталда,
Республика порталындагы муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары
турында мәгълүмат мөрәҗәгать итүчегә бушлай бирелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе турындагы мәгълүматка
мөрәҗәгать итүче тарафыннан нинди дә булса таләпләр үтәлмичә, шул исәптән
аны урнаштыру программа белән тәэмин итү хокукына ия булган программа белән
тәэмин итүче белән лицензия яисә башка килешү төзүне таләп итә торган
программа тәэминатын кулланмыйча гына керә ала.
1.3.4. Мөрәҗәгать итүче шәхсән яки телефон аша мөрәҗәгать иткән очракта,
кергән мөрәҗәгать буенча, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәге, башкарма комитет (адрес, эш графигы, белешмә
телефоннары) урнашкан урын турында; муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе,
гаризалар бирү ысуллары һәм сроклары турында; муниципаль хезмәт күрсәтелә
торган гражданнар категорияләре турында; муниципаль хезмәт күрсәтү
мәсьәләләрен җайга салучы норматив хокукый актлар турында; муниципаль
хезмәт күрсәтү турында гаризаны карау өчен кирәкле документлар исемлеге
турында, гаризаны кабул итү һәм теркәү сроклары турында; муниципаль хезмәт
күрсәтүнең барышы турында; муниципаль хезмәт күрсәтүнең рәсми сайтында
Башкарма комитетның вазыйфаи затларының эшләмәүләре.
Язма мөрәҗәгать буенча муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы бүлекнең
вазифаи затлары язма рәвештә мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү
тәртибен һәм әлеге Регламентның әлеге пунктында күрсәтелгән мәсьәләләрне
җентекләп аңлаталар һәм мөрәҗәгать итүчегә мөрәҗәгатьне теркәгән көннән алып
өч эш көне эчендә җавап җибәрәләр. Җаваплар мөрәҗәгать иткән теледә бирелә.
Мөрәҗәгать телендә җавап бирү мөмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасы дәүләт телләре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча мәгълүмат
муниципаль районның рәсми сайтында һәм Башкарма комитет биналарындагы
мәгълүмат стендларында мөрәҗәгать итүчеләр белән эшләү өчен урнаштырыла.
Мәгълүмат стендларында һәм муниципаль районның «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында урнаштырыла торган
муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы дәүләт телләрендәге
мәгълүмат Регламентның 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
белешмәләрне, Башкарма комитетның урнашкан урыны, белешмә телефоннары,
эш вакыты, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча гаризалар кабул итү графигы
турындагы белешмәләрне үз эченә ала.
1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һәм аларны рәсми
бастырып чыгару чыганакларын күрсәтеп), муниципаль районның «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
Гамәлдәге редакциядә административ регламент тексты «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә муниципаль районның рәсми сайтында,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
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реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы - реклама конструкцияләрен
урнаштыру урыннарын, реклама конструкцияләре типларын һәм төрләрен билгели
торган документ, аларны урнаштыру шушы урыннарда рөхсәт ителә;
реклама конструкциясе - тышкы реклама кулланыла торган тотрыклы
территориаль урнашуның техник чарасы;
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күпфункцияле үзәкнең
читтәге эш урыны – Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 22 декабрендәге
1376 нчы номерлы «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган
күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында»гы
карары белән расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган
күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә
Татарстан Республикасы муниципаль районының яки шәһәр округының шәһәр
(авыл) җирлегендә булдырылган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган
күпфункцияле үзәкнең территориаль яктан аерымланган структур бүлекчәсе
(офисы);
техник хата - муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан
җибәрелгән һәм документка кертелгән мәгълүматларның (муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәсе), алар нигезендә мәгълүматлар кертелгән документлардагы
мәгълүматларга туры килмәвенә китергән хата (ялгыш язу, басма хата, грамматик
яки арифметик хата яисә шуңа охшаган хата);
ЕСИА – инфраструктурада идентификация һәм аутентификацияләүнең
бердәм системасы, ул дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен электрон
формада кулланыла торган мәгълүмати системаларның мәгълүмати-технологик
хезмәттәшлеген тәэмин итә.
Дәүләт мәгълүмат системаларында һәм башка мәгълүмат системаларында
булган мәгълүматтан (мөрәҗәгать итүче гражданнар һәм башкарма хакимият
органнары һәм җирле үзидарә органнары вазыйфаи затларының) мәгълүмати
хезмәттәшлектә катнашучыларның (мөрәҗәгать итүче гражданнарның һәм
вазыйфаи затларының) мәгълүмат алу мөмкинлеген тәэмин итә торган федераль
дәүләт мәгълүмат системасы;
КФҮ - «Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе (алга таба-КФҮ);
КФҮ АИСы - Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләренең автоматлаштырылган мәгълүмат
системасы.
Регламентта муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза дип (алга таба гариза) муниципаль хезмәт күрсәтү турында «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 2 статьясындагы 3 пункты (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон)
нигезендә бирелгән мөрәҗәгать аңлашыла.
2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмәт атамасы
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Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү,
элек бирелгән рөхсәтләрне гамәлдән чыгару.
2.2. Җирле үзидарәнең муниципаль хезмәтне турыдан-туры күрсәтүче башкармабоеру органы исеме
Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Башкарма комитеты
2.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып түбәндәгеләр тора:
1) реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт (1
нче кушымта);
2) реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт (2
нче кушымта);
3) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар (3 нче
кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе мөрәҗәгать итүчегә "Электрон
имза турында" 2011 елның 06 апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба - 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендә башкарма комитетының (яки
башкарма комитетның) вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле имзасы
куелган электрон документ рәвешендә Республика порталының шәхси кабинетына
җибәрелә.
2.3.3. Мөрәҗәгать итүченең теләге буенча, муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе КФҮтә Башкарма комитет тарафыннан җибәрелгән, КФҮ мөһере һәм
КФҮ хезмәткәре имзасы белән расланган кәгазьдә бастырылган электрон документ
нөсхәсе рәвешендә алынырга мөмкин.
2.3.4. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт нәтиҗәсен муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәсенең гамәлдә булу срогы дәвамында электрон документ рәвешендә
яки кәгазьдә электрон документ нөсхәсе рәвешендә алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты, шул исәптән муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнашучы оешмаларга мөрәҗәгать итү кирәклеген исәпкә алып,
муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору вакыты, әгәр Россия Федерациясе
законнарында каралган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган
документларны бирү (җибәрү) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты:
реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт
биргәндә 12 эш көне тәшкил итә;
реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә рөхсәтне
гамәлдән чыгарганда - 10 эш көне түгел.
Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты гаризаны теркәгәннән соң икенче көнгә
исәпләнә башлый.
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2.4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктатып тору каралмаган.
2.4.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документны электрон
формадагы документ рәвешендә җибәрү муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен
рәсмиләштерү һәм теркәү көнендә башкарыла.
2.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен законнар яисә башка норматив хокукый
актлар нигезендә кирәкле документларның, шулай ук мөрәҗәгать итүче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле
һәм мәҗбүри булган хезмәт күрсәтүләрнең тулы исемлеге, аларны мөрәҗәгать
итүче тарафыннан алу ысуллары, шул исәптән электрон формада, аларны
тапшыру тәртибе
2.5.1. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт алу өчен мөрәҗәгать итү
категориясенә һәм нигезенә карамастан, түбәндәге документларны тапшыра:
1) шәхесне раслаучы документ (КФҮкә мөрәҗәгать иткәндә бирелә);
2) мөрәҗәгать итүче вәкиленең вәкаләтләрен раслаучы документ, мөрәҗәгать
итүче вәкиленең муниципаль хезмәт күрсәтүне сорап мөрәҗәгать иткән очракта
(физик затларның законлы вәкилләреннән тыш);
3) гариза:
- кәгазь чыганактагы документ рәвешендә (4, № 5 номерлы кушымта);
- Регламентның 2.5.5. пункты таләпләре буенча имзаланган электрон рәвештә
(гаризаның электрон формасына тиешле белешмәләр кертү юлы белән тутырыла),
Республика порталы аша мөрәҗәгать иткәндә.
2.5.2. Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт
сорап мөрәҗәгать иткән очракта, мөрәҗәгать итүче түбәндәге документларны
тапшыра:
1) тиешле күчемсез мөлкәтнең милекчесе яисә башка законлы хуҗасының
әлеге мөлкәткә реклама конструкциясен кушуга ризалыгын раслау, әгәр
мөрәҗәгать итүче күчемсез мөлкәтнең милекчесе яисә башка законлы хуҗасы
булмаса, йә күчемсез мөлкәт ике яисә аннан күбрәк зат милкендә булса:
күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләренең гомуми җыелышы
беркетмәсе, шул исәптән, читтән торып тавыш бирү юлы белән Россия
Федерациясе Торак кодексы нигезендә торак-коммуналь хуҗалыкның дәүләт
мәгълүмат системасын кулланып башкарылган (реклама конструкциясен
урнаштыру һәм эксплуатацияләү өчен күпфатирлы йорттагы урыннар
милекчеләренең гомуми мөлкәтен файдалану кирәк булган очракта);
милекчеләр җыелышы карары (реклама конструкциясен урнаштыру һәм
эксплуатацияләү өчен бина, корылма милекчеләренә гомуми милек хокукында
булган мөлкәтне, күпфатирлы йорт булмаган бина, җир кишәрлегеннән файдалану
кирәк булган очракта);
реклама конструкциясе хуҗасы яки милекнең башка законлы хуҗасы белән
төзелгән реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә шартнамә
(реклама конструкциясен шәхси милек объектына яки бина, корылма, күп фатирлы
йорт, җир участогы милекчеләренең гомуми милкенә кушкан очракта);
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2) реклама конструкциясе кушыла торган милекчелек яисә мөлкәтне башкача
законлы биләү хокукын раслый торган документ (әгәр реклама конструкциясе
кушыла торган мөлкәткә хокук Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт
мөнәсәбәтләре министрлыгы яисә Чүпрәле муниципаль районының җир һәм
мөлкәт мөнәсәбәтләре Палатасы карамагына һәм (яисә) файдалануга тапшырылган
очракта яисә мөлкәтнең күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында дәүләт
теркәве узарга тиеш булмаса.
Төзелә торган капиталь төзелеш объектының төзелеш челтәрендә реклама
конструкциясе урнаштырылган яки төзелеш мәйданы киртәсе урнаштырылган
очракта, документ бирелү таләп ителми;
3) регламентка 6 нчы Кушымтада билгеләнгән проект составы һәм
бизәлешенә карата таләпләр нигезендә әзерләнгән реклама конструкциясе проекты.
2.5.3. Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәтне
гамәлдән чыгару өчен мөрәҗәгать итүче түбәндәге документларны тапшыра:
1) реклама конструкциясе хуҗасы яисә башка законлы хуҗасы белән
төзелгән реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләү шартнамәсен
туктатуны раслый торган документ, аңа реклама конструкциясе кушыла (реклама
конструкциясе хосусый милек объектына яисә бина, күпфатирлы йорт, җир
кишәрлеге милекчеләренең гомуми мөлкәтенә кушылган очракта);
2) реклама конструкциясе кушыла торган милекчелек яисә мөлкәтне башкача
законлы биләү хокукын раслый торган документ (әгәр реклама конструкциясе
кушыла торган мөлкәткә хокук Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт
мөнәсәбәтләре министрлыгы яисә Чүпрәле муниципаль районының җир һәм
мөлкәт мөнәсәбәтләре Палатасы карамагына һәм (яисә) файдалануга тапшырылган
очракта яисә мөлкәтнең күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында дәүләт
теркәве узарга тиеш булмаса.
Реклама конструкциясе хуҗасы мөрәҗәгать иткән очракта, әлеге пунктта
каралган документлар таләп ителми.
2.5.4. Гариза һәм аңа теркәп бирелә торган документлар мөрәҗәгать итүче
тарафыннан түбәндәге ысулларның берсен кулланып тапшырылырга
(җибәрелергә) мөмкин:
1) КФҮ аша кәгазь чыганакларда һәм электрон документлар рәвешендә
Регламентның 2.5.5. пункты таләпләре нигезендә имзаланган (таныкланган)
электрон документлар рәвешендә ;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.5. Гаризаны һәм кирәкле документларны Республика порталы аша
җибәргәндә, физик затлар һәм шәхси эшкуарлар гаризаны гади электрон имза белән
имзалыйлар.
Гади электрон имза алу өчен мөрәҗәгать итүчегә ЕСИА да теркәлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исәпкә алу язмасын стандарт
дәрәҗәсеннән дә ким булмаган дәрәҗәгә кадәр расларга кирәк.
Россия Федерациясе территориясендә теркәлгән юридик затлар һәм юридик
затлар вәкилләре гариза һәм кирәкле документларны республика порталы аша
җибәргәндә гаризаны көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән
имзалыйлар.
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Запросны биргәндә мөрәҗәгать итүче Республика порталы ярдәмендә
документларның электрон рәвешләрен яисә мондый документларны төзүгә һәм
имзалауга вәкаләтле затларның «Электрон имза турында» 2011 елның 06
апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә электрон имза
белән имзаланган документларны электрон рәвештә тапшыра.
2.5.6. Мөрәҗәгать итүчедән таләп итү тыела:
1)муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле рәвештә барлыкка килә торган
мөнәсәбәтләрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисә
аларны гамәлгә ашыру каралмаган гамәлләрне гамәлгә ашыру өчен документлар
һәм мәгълүмат тапшыру;
2) № 210-ФЗ Федераль законның 9 статьясындагы 1 өлешендә күрсәтелгән
исемлеккә кертелгән хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә күрсәтелә торган хезмәт
күрсәтүләр һәм документлар алудан тыш (кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр), башка
дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына, оешмаларга мөрәҗәгать итү
белән бәйле муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле булган гамәлләр, шул исәптән
килешүләр башкаруны;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тартканда яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканда, яисә түбәндәге
очраклардан тыш, документларның булмавы һәм (яки) дөреслеге күрсәтелмәгән
документлар һәм мәгълүмат бирү:
а) муниципаль хезмәт күрсәтү турында элегрәк бирелгән гаризадан соң
муниципаль хезмәт күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актлар таләпләре
үзгәрү;
б) аларны беренче тапкыр кабул итүдән баш тартканнан соң, муниципаль
хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүче тарафыннан бирелгән гаризада һәм
документларда хаталар булу яисә муниципаль хезмәт күрсәтү турында элек
тапшырылган документлар комплектына кертелмәгән документлар булу;
в) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тартканнан соң, документларның гамәлдә
булу срогы чыгу яки мәгълүмат үзгәрү;
г) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
беренче тапкыр баш тартканнан соң яки муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш
тартканнан соң КФҮ хезмәткәренең, Башкарма комитет вазифаи затының хаталы
яки хокуксыз гамәлләре (гамәл кылмавы) факты (билгеләре) ачыкланган очракта,
Башкарма комитет җитәкчесе имзасы белән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында мөрәҗәгать итүчегә язма
рәвештә хәбәр ителә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә.
4) электрон формалары
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты нигезендә элек расланган документлар һәм
мәгълүматны басма чыганакта тапшыруны, мондый документларга тамгалар
төшерү яисә аларны алу дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәм федераль
законнарда билгеләнгән башка очракларның кирәкле шарты булып торган
очраклардан тыш.
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2.6. Дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары яки җирле
үзидарә органнары карамагында булган, шулай ук мөрәҗәгать итүче аларны, шул
исәптән электрон формада алу ысулларын, аларны бирү тәртибен, дәүләт органы,
җирле үзидарә органы яисә әлеге документлар белән эш итүче оешма
карамагында булган муниципаль хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый актлар
нигезендә кирәкле документларның тулы исемлеге
2.6.1. Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында килеп чыга:
1) күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрыннан (күчемсез милек
объектына теркәлгән хокуклар турында һәркем өчен мөмкин булган мәгълүматлар
тупланган) мәгълүматлар-дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль
хезмәте (Росреестр);
2) юридик зат мөрәҗәгать иткән очракта, юридик затларның Бердәм дәүләт
реестрыннан белешмәләр Федераль салым хезмәтеннән алына;
3) шәхси эшкуар мөрәҗәгать иткән очракта, Федераль салым хезмәтеннән
шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан белешмәләр соратып алына;
4) реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасыннан белешмәләрБашкарма комитет;
5) реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә бирелгән
рөхсәтләр реестрыннан белешмәләр-Башкарма комитет;
6) төзелеш өчен рөхсәт реестрыннан белешмәләр-Башкарма комитет;
7) дәүләт пошлинасын түләү турында белешмәләр-дәүләт һәм муниципаль
түләүләрнең дәүләт мәгълүмат системасы;
8) күчемсез мөлкәт хуҗасының әлеге мөлкәткә реклама конструкциясен
кушуга ризалыгын раслый торган документ (әгәр «Реклама турында» 2006 елның
13 мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясындагы 6 өлешендә
каралган очракларда (алга таба - 38-ФЗ номерлы Федераль закон), әгәр реклама
конструкциясе кушыла торган мөлкәткә ия булу һәм (яисә) аннан файдалану
хокукын раслый торган документта мондый ризалык булмаса - Татарстан
Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы яисә Чүпрәле
муниципаль районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы;
9) дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлегендә һәм муниципаль район
территориясендә урнашкан җир кишәрлегендә яисә 38-ФЗ номерлы Федераль
законның 19 статьясындагы 5.1 өлешендә билгеләнгән тәртиптә яки « 38-ФЗ
номерлы Федераль законның 19 статьясындагы 6 өлешендә каралган очракларда
реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә шартнамә
(муниципаль милек объектында, дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлегендә) –
Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы, Чүпрәле
муниципаль районы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы;
10) Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи
һәм мәдәни ядкәрләр) турында Россия Федерациясе законнары таләпләренә туры
килү-килмәү, аларны саклау һәм куллану (мәдәни мирас объектында (тарих һәм
мәдәният һәйкәле) реклама конструкциясен урнаштыру очрагында), Россия
Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм мәдәни
ядкярләр)бердәм дәүләт реестрына кертелгән реклама конструкциясенең урнашу
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очрагында) турындагы мәгълүматны үз эченә алган документ. – Мәдәни мирас
объектлары өчен федераль, региональ әһәмияттәге мәдәни мирас объектлары өченТатарстан Республикасы Комитеты, Башкарма комитет-җирле (муниципаль)
әһәмияттәге мәдәни мирас объектлары өчен;
11) Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектларының
(тарихи һәм мәдәни ядкарьләрнең) бердәм дәүләт реестрыннан мәгълүматлар –
мәдәни мирас объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты;
12) җир кишәрлеге бирү өчен (шул исәптән территориаль зона, кызыл
сызыклар чикләре турында, территориядән файдалануның махсус шартлары
булган зоналар булу) чикләүләр булу яисә булмау турында йомгаклау - башкарма
комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге;
13) мөрәҗәгать итүченең законлы вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган
документ (Россия Федерациясе Граждан хәле актларын теркәү органнары
тарафыннан бирелгән туу турында таныклык яки Россия Федерациясе законнары
нигезендә опека һәм попечительлек органнары тарафыннан бирелгән документ
өлешендә) - Граждан хәле актларын теркәүнең бердәм дәүләт реестры йә социаль
тәэминатның Бердәм дәүләт мәгълүмат системасы;
14) ышанычнамәне бирү һәм аның эчтәлеге турында белешмәләрнотариатның бердәм мәгълүмат системасы.
2.6.2. Мөрәҗәгать итүче регламентның 2.6.1 пунктында күрсәтелгән
документларны (белешмәләрне), мондый документларны төзү һәм имзалауга
вәкаләтле затларның көчәйтелгән квалификацияле имзасы белән расланган
электрон документлар формасында, Республика порталы аша гариза биргәндә яисә
КФҮтә кәгазьдә күрсәтелгән документларны (белешмәләрне) бирергә хокуклы.
2.6.3. Күрсәтелгән дәүләт хакимияте органнары, Башкарма комитетның
структур бүлекчәләре тарафыннан документлар һәм белешмәләрне тапшырмау
(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез була
алмый.
2.6.4. Әлеге органнарның вазифаи затына һәм (яисә) хезмәткәргә алар
карамагында булган соратылган документларны яисә белешмәләрне тапшырмаган
(үз вакытында тапшырмаган) өчен Россия Федерациясе законнары нигезендә
административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
2.6.5. Мөрәҗәгать итүчедән дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм
дәүләт органнары,
җирле үзидарә органнары буйсынуындагы органнар
карамагында булган муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар һәм
белешмәләрне, шул исәптән гариза бирүче тарафыннан түләү кертүне раслаучы
документларны таләп итү тыела.
Мөрәҗәгать итүче тарафыннан дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары
һәм дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары буйсынуындагы оешмалар
карамагында булган белешмәләр булган документларны тапшырмау мөрәҗәгать
итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез була алмый.
2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге
(асылы буенча карамыйча документларны кире кайтару)
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2.7.1. Документлар кабул итүдән баш тарту өчен нигез булып тора:
1) . Регламентның 2.5.1 - 2.5.3 пунктлары нигезендә мөрәҗәгать итүче
тарафыннан мөстәкыйль рәвештә бирелергә тиешле документларны тапшырмау
яисә гаризаны карау өчен кирәкле һәм регламентның 2.6.1 пунктының 8 - 10
пунктчаларында билгеләнгән документларны тапшыру ;
2) 38-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясындагы 12 өлешендә,
Россия Федерациясе Салым кодексының 333.33 статьясындагы 1 өлешенең 105
пунктында каралган дәүләт пошлинасын түләү турында белешмәләр булмау;
3) ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында соратып алынган
законлы вәкилләр турында белешмәләрне раслау, мөрәҗәгать итүче исеменнән
яисә вәкаләтле зат тарафыннан гариза (запрос) бирү;
4) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
5) дөрес булмаган һәм (яки) каршылыклы белешмәләр, килешенмәгән
төзәтмәләр, җитди зыяннар булган документлар, үз көчен югалткан
документларның эчтәлеген бертөсле аңлатырга мөмкинлек бирми торган
документлар тапшыру;
6) регламент нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүне алучы булмаган затка
муниципаль хезмәт күрсәтүне сорап мөрәҗәгать итү;
7) гаризаның электрон формасында мәҗбүри кырларны корректлы
тутырмау, электрон формада һәм тапшырылган документларда каршылыклы
белешмәләр булу;
8) гариза (запрос) һәм башка документлар электрон имза кулланып,
гамәлдәге законнарны бозып, электрон култамга белән кул куелды;
9) электрон документлар аларны бирү форматына таләпләргә туры килми
һәм (яки) укылмый.
10) реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә гамәлдәге
рөхсәт булу.
2.7.2. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләр исемлеге төгәл булып тора.
2.7.3. Гаризаны һәм муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны
кабул итүдән баш тарту турындагы карар мөрәҗәгать итүчене кабул итү
вакытында да, Башкарма комитетның җаваплы вазифаи заты тарафыннан
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны (белешмәләрне)
ведомствоара мәгълүмати бәйләнештән файдаланып алганнан соң да, гаризаны
теркәгәннән соң 7 эш көненнән дә артмагант вакыт эчендә кабул ителергә мөмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп, Регламентка 7 нче
кушымтада билгеләнгән форма нигезендә рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә
башкарма комитетның вәкаләтле вазифаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзалана һәм мөрәҗәгать
итүчегә муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар кабул ителгән көнне Республика порталындагы шәхси
кабинетына һәм (яисә) КФҮкә җибәрелә.
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2.7.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм документлар
Бердәм Порталда бастырылган муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе
турындагы мәгълүмат нигезендә бирелгән очракта, гаризаны һәм башка
документларны кабул итүдән баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору яки муниципаль хезмәт
күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге
2.8.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр
каралмаган.
2.8.2. Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт
бирүдән баш тарту өчен нигезләр исемлеге:
1) реклама конструкциясе проектының һәм аның территориаль урнашуының
техник регламент таләпләренә туры килмәве;
2) реклама конструкциясен урнаштыруның билгеләнгән урында реклама
конструкцияләрен урнаштыру схемасына туры килмәве (№38-ФЗ Федераль
законның 19 статьясындагы 5.8 өлеше нигезендә реклама конструкцияләрен
урнаштыру урыны реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы белән
билгеләнсә);
3) транспорт хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча норматив актлар таләпләрен
бозу;
4) җирлектә барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур кыяфәтен бозу.
Муниципаль районнарның җирле үзидарә органнары яки шәһәр округларының
җирле үзидарә органнары тиешле муниципаль берәмлек территориясендә яисә
аның территориясенең бер өлешен, шул исәптән мондый реклама
конструкцияләренә, җирлекләр яки шәһәр округлары төзелешенең тышкы
архитектур йөзен саклап калу кирәклеген исәпкә алып, рөхсәт ителгән һәм рөхсәт
ителгән реклама конструкцияләренең төрләрен һәм төрләрен, шул исәптән мондый
реклама конструкцияләренә карата таләпләрне билгеләргә хокуклы;
5) Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм
мәдәни ядкарьләр) турында Россия Федерациясе законнары таләпләрен, аларны
саклау һәм алардан файдалану;
6) 38-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясындагы 5.1, 5.6, 5.7
өлешләрендә билгеләнгән таләпләрне бозу;
6) мөрәҗәгать итүче инициативасы буенча муниципаль хезмәт күрсәтүгә
гаризаны кире алу.
2.8.3. Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт
бирүдән баш тарту өчен нигезләр исемлеге:
1) мондый рөхсәтне гамәлдән чыгару өчен мөрәҗәгать иткәндә реклама
конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәтнең гамәлдә булу
срогы тәмамлануы;
2) мөрәҗәгать итүче инициативасы буенча муниципаль хезмәт күрсәтүгә
гаризаны кире алу.
2.8.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр исемлеге
төгәл була.
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2.8.5. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, баш
тарту турындагы карар регламентка 3 нче кушымтада билгеләнгән форма
нигезендә рәсмиләштерелә, көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән
Башкарма комитетның (Башкарма комитет) вәкаләтле вазыйфаи заты тарафыннан
имзалана һәм мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
турында карар кабул ителгән көнне Республика порталының шәхси кабинетына
һәм (яки) КФҮкә җибәрелә.
2.8.6. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза Бердәм порталда
бастырылган муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе турындагы
мәгълүмат нигезендә бирелгән очракта, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
тыела.
2.9. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен алына торган дәүләт пошлинасы яки
башка төрле түләү алу тәртибе, күләме һәм алу нигезләре
2.9.1. Дәүләт пошлинасы Россия Федерациясе Салым кодексының 333.33
статьясындагы 1 өлешенең 105 пунктында түбәндәге күләмдә каралган:
реклама конструкциясен урнаштыруга рөхсәт биргән өчен - 5000 сум.
Дәүләт пошлинасы гариза биргәнче мөрәҗәгать итүче тарафыннан түләнә.
2.9.2. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен дәүләт пошлинасын түләү, алдан
тутырылган реквизитлар буенча республика порталыннан файдаланып, мөрәҗәгать
итүче тарафыннан башкарыла ала.
Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен дәүләт пошлинасын түләгәндә
мөрәҗәгать итүчегә тутырылган яисә өлешчә тутырылган түләү документын,
шулай ук тутырылган түләү документының кәгазь чыганактагы күчермәсен саклап
калу мөмкинлеге тәэмин ителә.
Түләү документында түләүләрнең уникаль идентификаторы һәм түләүченең
идентификаторы күрсәтелә.
Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәтне Республика порталы аша күрсәткән
өчен дәүләт пошлинасы фактының башкарылуы турында хәбәр итә.
2.9.3. Башкарма комитет мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәтен күрсәтү өчен
гариза бирүче тарафыннан түләү кертүне раслый торган документлар бирүне таләп
итәргә хокуклы түгел.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен дәүләт пошлинасын түләү турында
мәгълүмат бирү, әгәр федераль законнарда башкасы каралмаган булса, дәүләт һәм
муниципаль түләүләр турында Дәүләт мәгълүмат системасындагы мәгълүматтан
файдаланып гамәлгә ашырыла.
2.10. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
исемлеге, шул исәптән муниципаль хезмәте күрсәтүдә катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелә торган документлар турында мәгълүмат
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
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2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
күрсәтү өчен түләү күләмен исәпләү методикасы турындагы мәгълүматны да
кертеп, мондый түләүне алу тәртибе, күләме һәм нигезләре
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтү, муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган
оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә һәм
мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмәттән файдалануга гариза биргәндә көтү вакыты 15
минуттан артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәттән һәм муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнаша торган оешма тарафыннан күрсәтелә торган хезмәттән
файдалану турындагы гаризасын, шул исәптән электрон формада, теркәү вакыты
һәм тәртибе
2.13.1.Гариза биргән көнне КФҮкә шәхси мөрәҗәгать иткәндә гариза
бирүчегә теркәлү номеры һәм электрон гариза бирү датасы белән КФҮ АИС ыннан
өземтә бирелә.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибәргәндә гариза бирүче гариза
биргән көнне Республика порталының шәхси кабинетында һәм электрон почта аша
гариза җибәрелгән, анда теркәү номеры һәм гариза бирү датасы күрсәтелә.
2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә торган бүлмәләргә, көтү залына, муниципаль
хезмәт күрсәтү турында гаризалар тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнәкләре
һәм һәр муниципаль хезмәтне күрсәтү өчен кирәкле документлар исемлеге булган
мәгълүмат стендларына, мондый хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль,
текстлы һәм мультимедияле мәгълүматны урнаштыруга һәм рәсмиләштерүгә, шул
исәптән инвалидларны социаль яклау турында федераль законнар һәм Татарстан
Республикасы законнары нигезендә күрсәтелгән объектларга инвалидлар өчен
керү мөмкинлеген тәэмин итүгә карата таләпләр
2.14.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы система һәм янгын
сүндерү системасы белән җиһазландырылган биналарда һәм бүлмәләрдә
башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү урыннары документлар тутыру өчен
кирәкле җиһазлар, мәгълүмат стендлары белән җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына тоткарлыксыз керү
мөмкинлеге тәэмин ителә (бинага уңайлы керү-чыгу һәм аның эчендә хәрәкәт итү).
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Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, текстлы һәм
мультимедиа мәгълүматы мөрәҗәгать итүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул
исәптән инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү урынына каршылыксыз керү
максатларында түбәндәгеләр тәэмин ителә:
1) күрү сәләте һәм мөстәкыйль хәрәкәт итү функциясе бозылуга ия булган
инвалидларны озата бару һәм аларга ярдәм күрсәтү;
2) транспорт чарасына утырту һәм аннан төшерү мөмкинлеге, шул исәптән
кресло-коляска кулланып;
3) инвалидларның хезмәт күрсәтүләргә тоткарлыксыз керүен тәэмин итү өчен
кирәкле җиһазларны һәм мәгълүмат йөртүчеләрне аларның тормыш эшчәнлеген
чикләүне исәпкә алып тиешенчә урнаштыру;
4) инвалидлар өчен кирәкле тавыш һәм күрү мәгълүматын, шулай ук
язуларны, билгеләрне һәм Брайль рельеф-нокталы шрифты белән башкарылган
башка текст һәм график мәгълүматны кабатлау;
5) сурдотәрҗемәче һәм тифлосурдотәрҗемәчегә катнашуга рөхсәт;
6) проводник-этне (озата баручы эт) махсус укытуны раслый торган, аны
махсус укытуны раслый торган һәм Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау
министрлыгының «Проводник этне махсус укытуны раслаучы документ формасын
һәм аны бирү тәртибен раслау турында» 2015 елның 22 июнендәге 386н номерлы
боерыгы белән билгеләнгән тәртиптә һәм форма буенча бирелә торган документ
булганда кертү.
2.14.3. Инвалидлар өчен мөмкин булуын тәэмин итү өлешендә Регламентның
2.14.2 пунктының 1-4 пунктчаларында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтү
гамәлгә ашырыла торган объектларга һәм муниципаль хезмәт күрсәтүдә кулланыла
торган чараларга таләпләр 2016 елның 1 июленнән соң файдалануга тапшырылган
яисә модернизация үткән объектларга һәм чараларга карата кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән һәркем файдалана алырлык булуы һәм
сыйфаты күрсәткечләре, шул исәптән гариза бирүченең вазифаи затлар белән
аралашу саны һәм аларның дәвамлылыгы, муниципаль хезмәт күрсәтүнең
барышы турында мәгълүмат алу мөмкинлеге, шул исәптән мәгълүматкоммуникация технологияләрен кулланып, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә (шул исәптән тулы күләмдә) муниципаль
хезмәт күрсәтү мөмкинлеге булу яисә булмавы, җирле үзидарә башкарма
комитеты органының теләсә кайсы территориаль бүлекчәсендә, гариза бирүче
сайлап алу буенча (экстерриториаль принцип) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтү үзәкләрендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү турында 210 –ФЗ
номерлы Федераль законның 15.1 статьясында каралган мөрәҗәгатьләр
(комплекслы мөрәҗәгать)
Муниципаль хезмәт күрсәтүдән һәркем файдалана алу күрсәткечләренә
түбәндәгеләр керә:
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1) җәмәгать транспортыннан файдалану мөмкинлеге булган зонада
документлар кабул итү һәм бирү алып барыла торган бинаның урнашу урыны;
2) белгечләрнең, шулай ук гариза бирүчеләрдән документлар кабул итә
торган бүлмәләрнең җитәрлек санда булуы;
3) мәгълүмат стендларында, муниципаль районның рәсми сайтында, Бердәм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе
һәм сроклары турында тулы мәгълүмат булу;
4) инвалидларга башкалар белән тигез дәрәҗәдә хезмәтләрдән
файдаланырга комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдәм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү сыйфаты күрсәткечләре булып тора:
1) документларны кабул итү һәм карап тикшерү срокларын үтәү;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алу срокларын үтәү;
3) Башкарма комитет хезмәткәрләренең Регламентны үтәмәүләренә карата
нигезле шикаятьләр булмау;
4) мөрәҗәгать итүченең вазифаи затлар белән
аралашу саны
(консультацияләрне исәпкә алмыйча):
4.1) муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә, барлык кирәкле документлар белән
гариза биргәндә мөрәҗәгать итүче КФҮ хезмәткәрләре белән бер тапкыр аралаша;
4.2) КФҮтә муниципаль хезмәт күрсәтүнең нәтиҗәсен электрон
документның басма нөхсәсе рәвешендә алу кирәк булган очракта -бер тапкыр.
Дәүләт хезмәтен күрсәткәндә гариза бирүченең Министрлык белгече белән
бер мәртәбә аралашуы озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мөрәҗәгать итүче күчмә радиотелефон элемтәсе җайланмалары ярдәмендә
муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын Бердәм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдәмендә бәяләргә хокуклы.
2.15.3. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү барышы турындагы
мәгълүматны Бердәм порталдагы шәхси кабинетында яисә КФҮтә алырга мөмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү, яшәү урынына яки фактта яшәү (тору)
урынына бәйсез рәвештә, теләсә кайсы КФҮтә гамәлгә ашырыла.
Муниципаль хезмәт комплекслы запрос составында күрсәтелә
2.16. Башка таләпләр, шул исәптән экстрориаль принцип буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең үзенчәлекләрен исәпкә алучы (әгәр муниципаль хезмәт
экстриториаль принцип буенча бирелгән булса) һәм электрон формада
муниципаль хезмәт күрсәтү үзенчәлекләре
2.16.1. Муниципаль хезмәт электрон формада күрсәтелгәндә, гариза бирүче
түбәндәгеләргә хокуклы:
а) Бердәм порталда һәм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында мәгълүмат алырга;
б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гаризаны, муниципаль хезмәт күрсәтү
өчен кирәкле башка документларны, шул исәптән электрон рәвешләре 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты нигезендә
таныкланган документлар һәм мәгълүматны республика порталыннан файдаланып
бирергә;
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в) муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формада бирелгән
гаризаларны үтәү барышы турында мәгълүматлар алырга;
г) Республика порталы аша муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын
бәяләргә;
д) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон документ формасында
алырга;
е) Башкарма комитет карары һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына), шулай
ук аның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләрнең Республика порталы,
федераль дәүләт мәгълүмат системасы порталы аша дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дәүләт һәм муниципаль
хезмәткәрләр тарафыннан башкарылган карарларга һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) судка кадәр шикаять бирү процессын тәэмин итә торган шикаять
бирергә.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердәм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белән, теләсә нинди башка формада
гариза бирү зарурлыгыннан башка гамәлгә ашырыла
2.16.3. Гариза бирүчеләрне КФҮтә кабул итүгә алдан язу (алга таба - алдан
язу) Республика порталы, КФҮ контакт-үзәге телефоны аша башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчегә кабул итү өчен теләсә нинди ирекле датага һәм вакытка
күпфункцияле үзәктә билгеләнгән график буенча язылу мөмкинлеге бирелә.
Билгеле бер датага язылу шушы датага кадәр тәүлек эчендә тәмамлана.
Республика порталы ярдәмендә алдан язылуны гамәлгә ашыру өчен
мөрәҗәгать итүчегә соратып алына торган мәгълүматларны күрсәтергә кирәк, шул
исәптән:
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта),
телефон номеры;
электрон почта адресы (теләге буенча);
кабул итү көне һәм вакыты.
Мөрәҗәгать итүчене алдан язып куйганда хәбәр иткән белешмәләр
мөрәҗәгать итүче шәхсән кабул иткәндә тапшырылган документларга туры
килмәгән очракта, алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны гамәлгә ашырганда гариза бирүчегә талон-раслау
мөмкинлеге бирелә. Мөрәҗәгать итүче электрон почта адресын хәбәр иткән
очракта, күрсәтелгән адреска шулай ук кабул итү датасы, вакыты һәм урыны
күрсәтелгән алдан язылуны раслау турында мәгълүмат җибәрелә.
Алдан язылуны гамәлгә ашырганда гариза бирүчегә мәҗбүри рәвештә, кабул
итү вакытыннан 15 минут узгач, алдан язылу гамәлдән чыгарылуы турында хәбәр
ителә.
Мөрәҗәгать итүче теләсә кайсы вакытта алдан язылудан баш тартырга
хокуклы.
Мөрәҗәгать итүчедән, Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары
нигезендә идентификация һәм аутентификация узудан тыш, кабул итү максатын
күрсәтүдән, шулай ук кабул итү өчен броньларга кирәк булган вакытлыча интервал
дәвамлылыгын исәпләү өчен кирәк булган мәгълүматлардан башка гамәлләр
кылуны таләп итү тыела.
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3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
вакыты, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул исәптән
административ процедураларны электрон формада башкару үзенчәлекләре,
шулай ук административ процедураларны күпфункцияле үзәкләрдә башкару
үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау.
3.1.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:
1) мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр бирү;
2) мөрәҗәгать итүче тарафыннан бирелгән документлар комплектын кабул
итү һәм карау;
3) муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара
мөрәҗәгатьләр җибәрү;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү;
5) мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү (җибәрү).
3.2. Мөрәҗәгать итүчегә консультацияләр күрсәтү
3.2.1. Мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле
мәсьәләләр буенча мөрәҗәгате административ процедураны башкару өчен нигез
булып тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
булып тора:
- күпфункцияле үзәккә мөрәҗәгать иткәндә - КФҮ хезмәткәре;
- мөрәҗәгать итүченең башкарма комитетка мөрәҗәгатендә - башкарма
комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга таба консультацияләү өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Мөрәҗәгать итүче күпфункцияле үзәкләрдә муниципаль хезмәт
күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында консультация сорап шәхсән үзе һәм
телефон һәм электрон почта аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчегә, шул исәптән, составы, бирелә торган
документлар формасы һәм муниципаль хезмәт күрсәтү өчен башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр бирә.
Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында
мәгълүматны күпфункцияле үзәк сайтыннан http://mfc16.tatarstan.ru ирекле
рәвештә алырга мөмкин.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар, мөрәҗәгать итүче
мөрәҗәгате көнендә башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һәм муниципаль хезмәттән файдалануга кагылышлы башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр.
3.2.3. Мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетка телефон һәм электрон почта
аша мөрәҗәгать итәргә, шулай ук Республика порталында, Башкарма комитет
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сайтында муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары, шул исәптән составы,
тапшырыла торган документлар формасы һәм муниципаль хезмәт алу өчен башка
мәсьәләләр буенча консультация алырга хокуклы.
Регламентның 1.3.4 пункты таләпләре нигезендә мөрәҗәгать итүчегә
консультация бирү өчен җаваплы вазыйфаи зат хәбәр итә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар мөрәҗәгать кергән көннән
өч эш көне эчендә башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һәм муниципаль хезмәттән файдалануга кагылышлы башка мәсьәләләр
буенча консультацияләр.
3.3. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итү һәм карау,
3.3.1. КФҮ, КФҮнең читтәге эш урыны аша муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
документлар кабул итү
3.3.1.1. Мөрәҗәгать итүче (мөрәҗәгать итүче вәкиле) муниципаль хезмәт
күрсәтү турында гариза белән КФҮкә мөрәҗәгать итә һәм Регламентның 2.5
пункты нигезендә документларны тапшыра.
3.3.1.2. Гаризаларны кабул итә торган, КФҮ хезмәткәре:
гариза бирүченең шәхесен билгели;
мөрәҗәгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вәкаләтләрен тикшерә;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән таләпләргә туры
килү-килмәвен тикшерә;
КФҮ АИСка гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән документларны басма чыганакта
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлый;
КФҮ АИСтан гаризаны кәгазьдә чыгарып ала;
мөрәҗәгать итүчегә тикшерү һәм имзалау өчен тапшыра;
имзаланганнан соң КФҮнең АИСда имзаланган гаризасын сканерлый;
электрон формада тапшырылган документларны яки документларның
электрон үрнәкләрен КФҮ АИСка урнаштыра, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һәм кәгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
мөрәҗәгать итүчегә документларны кабул итү турында язу бирә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар, мөрәҗәгать итүче
мөрәҗәгате көнендә башкарыла.
Процедуралар нәтиҗәсе: җибәрергә әзер гариза һәм документлар пакеты.
3.3.1.3. КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать итүчедән Башкарма комитетка электрон
формада кабул ителгән документлар пакетын (электрон эшләр пакетлары
составында) мөрәҗәгать итүчедән КФҮ структур бүлекчәсенә мөрәҗәгать иткән
көннән бер эш көне эчендә җибәрә.
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Процедураның нәтиҗәсе: электрон хезмәттәшлек системасы ярдәмендә
башкарма комитетта җибәрелгән гариза һәм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмәт күрсәтү өчен электрон
рәвештә документлар кабул итү.
3.3.2.1. Мөрәҗәгатҗь итүче Республика порталы аша электрон формада
гариза бирү өчен түбәндәге гамәлләрне башкара:
Республика порталында авторизация үтә;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган белешмәләрне
үз эченә алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетә (кирәк булганда);
электрон формада муниципаль хезмәт күрсәтү шартлары һәм тәртибе белән
танышу һәм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хәбәр ителгән белешмәләрнең дөреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибәрә (тиешле электрон гариза формасындагы
төймәгә баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы федераль закон таләпләре һәм 210-ФЗ
номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә (гади электрон имза һәм (яки)
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән) имзалана;
электрон гариза җибәрү турында хәбәрнамә ала.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар, мөрәҗәгать итүче
мөрәҗәгате көнендә башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: Башкарма комитетка җибәрелгән электрон эш,
электрон багланышлар системасы аша.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Административ процедураны үтәүне башлауның нигезе булып
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм башка документлар керү тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - документлар кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат):
Документларны карап тикшерүгә алганнан соң, документларны кабул итү
өчен җаваплы вазыйфаи зат:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендә номер һәм "Документларны
тикшерү" статусы бирә, бу Республика порталының шәхси кабинетында чагыла;
электрон эшләрне, шул исәптән мөрәҗәгать итүче тарафыннан электрон
формада бирелгән документларны һәм документларның электрон үрнәкләрен
өйрәнә;
электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерә;
Бердәм порталга мөрәҗәгать итү юлы белән электрон имзаның чынбарлык
шартлары үтәлешен тикшерә (мөрәҗәгать итүче тарафыннан көчәйтелгән
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квалификацияле электрон имза белән имзаланган документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезләр булганда, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар проектын әзерли.
Әгәр көчәйтелгән квалификацияле электрон имзаны тикшерү нәтиҗәсендә
аның чынбарлык шартларының үтәлмәве ачыкланса, баш тарту турында карар
проекты 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясы пунктларын үз эченә
алырга тиеш, алар аны кабул итү өчен нигез булып тора.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп (муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр
мондый документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга бәйле булган
очракта, документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә документларның
(мәгълүматның) атамасы турында мәгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган,
дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, билгеләнгән таләпләрне
бозып тутырылган), Регламентка 7 нче кушымта нигезендә формада
рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә электрон документлар әйләнеше системасы
аша килештерүгә җибәрелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тәртиптә гамәлгә ашырыла .
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итүдән баш
тарту өчен нигезләр булмаган очракта, документларны кабул итү өчен җаваплы
вазыйфаи зат, гариза кергән көннән алып бер эш көне эчендә гаризага керү турында
гаризаның теркәү номерын үз эченә алган хәбәрнамәне, гаризаны алу датасын,
файлларның исемнәрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль
хезмәт нәтиҗәсен алу датасын җибәрә.
3.3.3.2. 3.3.3.3.2.Регламентның 3.3.1 пунктында күрсәтелгән процедураларны
үтәү, техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамәлгә ашырыла.3.3.1 пунктында күрсәтелгән процедураларны үтәү .
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белән билгеләнә торган процедуралар
гариза кергән көннән бер эш көне эчендә башкарыла.
Административ процедураларны үтәү нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр тора:
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту
турында карауга кабул ителгән гариза яки карар проекты.
3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы органнарга ведомствоара
мөрәҗәгатьләр җибәрү
3.4.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып, мөрәҗәгать
итүчедән кабул ителгән документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмәткәр), административ процедураны башкаруга вәкаләтле вазыйфаи зат
(хезмәткәр), вазыйфаи зат (хезмәткәр) алу тора.
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Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмәткәр)
Башкарма комитетның шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлеге баш белгече (алга
таба - ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат).
Ведомствоара запросларны җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи зат,
регламентның 2.6 пунктында каралган документларны һәм белешмәләрне тапшыру
турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы аша
(техник мөмкинлек булмаганда – башка ысуллар белән) электрон формада төзи һәм
җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар, карау өчен гариза кабул
ителгән көнне башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: хакимият органнарына һәм (яисә) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибәрелгән мөрәҗәгатьләр.
3.4.2. Белешмәләр белән тәэмин итүче белгечләре, ведомствоара электрон
хезмәттәшлек системасы аша кергән запрослар нигезендә, соратып алына торган
документларны (мәгълүмат) тапшыралар яки муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документ һәм (яки) мәгълүмат булмау турында хәбәрнамәләр (алга таба –
баш тарту турында хәбәрнамә) җибәрәләр.
Әлеге пункт белән билгеләнгән процедуралар түбәндәге срокларда гамәлгә
ашырыла:
Росреестр белгечләре тарафыннан җибәрелә торган документлар
(мәгълүматлар) буенча – өч эш көненнән дә артык түгел;
җирле үзидарә органнары һәм алар карамагындагы оешмалар карамагында
булган документлар (белешмәләр) буенча – өч эш көненнән дә артмый;
башка тәэмин итүчеләр буенча – әгәр ведомствоара мөрәҗәгатькә җавап
әзерләүнең һәм юллауның башка вакыты федераль законнар, Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең хокукый актлары һәм федераль законнар нигезендә кабул ителгән
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән билгеләнмәгән булса,
ведомствоара мөрәҗәгать документ һәм мәгълүмат бирә торган органга яисә
оешмага кергән көннән соң биш көн эчендә.
Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
документлар (белешмәләр), яисә ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен
җаваплы вазыйфаи затка җибәрелгән баш тарту турында хәбәрнамә.
3.4.3. Ведомствоара гарызнамәләр юнәлеше өчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар (белешмәләр), яки документ
һәм (яки) мәгълүмат булмаганда баш тарту турында хәбәрнамә ала;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезләр булганда, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар проектын әзерли .
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп (муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр
мондый документларга карата билгеләнгән таләпләрне бозуга бәйле булган
очракта, документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләрдә документларның
(мәгълүматның) атамасы турында мәгълүмат булырга тиеш, алар тапшырылмаган,
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дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, билгеләнгән таләпләрне
бозып тутырылган), Регламентка 7 нче кушымта нигезендә формада
рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә электрон документлар әйләнеше системасы
аша килештерүгә җибәрелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тәртиптә гамәлгә ашырыла .
Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
документларны кабул итүдән баш тарту турында карар проекты, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар (белешмәләр) комплекты.
3.4.4. Регламентның 3.4.1, 3.4.3 пунктларында күрсәтелгән процедураларны
үтәү, техник мөмкинлек булганда, Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып, шул исәптән
регламентның 2.13 пункты нигезендә гаризаны теркәгән мизгелдән алып, автомат
режимда гамәлгә ашырыла.
3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында күрсәтелгән административ
процедураларны үтәүнең максималь вакыты биш эш көне тәшкил итә.
3.5. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен әзерләү.
3.5.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып, ведомствоара
запрослар җибәрү өчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документлар (белешмәләр) комплекты керү тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат-Башкарма
комитетның Шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлегенең баш белгече (алга табамуниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен җаваплы
вазыйфаи зат:
Регламентның 2.8.2 пунктында күрсәтелгән муниципаль хезмәт күрсәтүдән
баш тарту нигезләре ачыкланганда, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
турында карар проектын әзерли ;
Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр булмаган очракта
Бүлек белгече: Регламентта, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
документларны карау нәтиҗәләре буенча, реклама конструкциясен урнаштыруга
һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт проектын яки реклама конструкциясен урнаштыруга
һәм эксплуатацияләүгә рөхсәтне гамәлдән чыгару турында карар әзерли (алга табакарар проекты).;
әзерләнгән Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе проектын билгеләнгән
тәртиптә электрон документ әйләнеше системасы аша килештерүгә җибәрә.
Административ процедуралар ике эш көне дәвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән
баш тарту турында карар проектын, реклама конструкциясен урнаштыруга һәм
эксплуатацияләүгә рөхсәт бирүдән баш тарту турында карар проектын, реклама
конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәтне юкка чыгару
турында карар проектын, реклама конструкциясен урнаштыруга һәм
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эксплуатацияләүгә рөхсәт проектын (алга таба – проектлар) муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү өчен җаваплы структур бүлекчә җитәкчесе, Башкарма
комитет җитәкчесе урынбасары, Башкарма комитет җитәкчесе тарафыннан гамәлгә
ашырыла.
Кисәтүләр булган әзерләнгән проектлар муниципаль хезмәт нәтиҗәсен
әзерләү өчен җаваплы затка кире кайтарыла.
Административ процедураларны башкару нәтиҗәләре булып түбәндәгеләр
тора: муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту, реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә бирүдән баш
тарту
турында
карар,
реклама
конструкциясен
урнаштыруга
һәм
эксплуатацияләүгә рөхсәтне гамәлдән чыгару турында карар проекты, реклама
конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт.
Административ процедура ике эш көне дәвамында, мөрәҗәгать итүче
реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт сорап
мөрәҗәгать иткән очракта – дүрт эш көне эчендә башкарыла.
3.5.4. Регламентның 3.5.2 - 3.5.3 пунктларында күрсәтелгән процедураларны
үтәү, техник мөмкинлек булганда, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен
билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат системасын кулланып автомат
рәвештә гамәлгә ашырыла.
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында күрсәтелгән административ
процедураларны үтәүнең максималь вакыты – дүрт эш көне, мөрәҗәгать итүче
реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт биргән
очракта-алты эш көне.
3.6. Мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү (җибәрү)
3.6.1. Административ процедураны башкару өчен нигез булып
административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмәт күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документ алу тора.
Административ процедураны үтәү өчен җаваплы вазыйфаи зат-Башкарма
комитетның Шәһәр төзелеше һәм архитектура бүлегенең баш белгече (алга табадокументларны бирү (җибәрү) өчен җаваплы вазыйфаи зат).
Документлар бирү (җибәрү) өчен җаваплы вазыйфаи зат:
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү һәм (яки) шәһәр төзелеше
эшчәнлеген тәэмин итү буенча мәгълүмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре турында мәгълүматларны
теркәүне һәм кертүне тәэмин итә;
мөрәҗәгать итүчегә (аның вәкиленә) электрон хезмәт күрсәтү юлы белән
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе һәм КФҮтә муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсен алу мөмкинлеге турында Республика порталы аша хәбәр итә.
Процедураларны үтәү, техник мөмкинлек булганда, автомат рәвештә дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән автоматлаштырылган
мәгълүмат системасын кулланып гамәлгә ашырыла.
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитетның
вәкаләтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документка кул куйган көнне үтәлә.
Процедураларның нәтиҗәсе: мәгълүмат системаларында муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәләре турында мәгълүмат урнаштыру, мөрәҗәгать итүчегә (аның
вәкиленә) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре һәм аны алу ысуллары турында
белдерү.
3.6.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләрен бирү (җибәрү) тәртибе:
3.6.2.1. КФҮ хезмәткәре мөрәҗәгать иткәндә, КФҮ хезмәткәре гариза
бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен кәгазьдә электрон документ нөсхәсе
рәвешендә бирә. Мөрәҗәгать итүче таләбе буенча, электрон документ нөсхәсе
белән бергә, аңа электрон документның нөсхәсе төшерүгә язылу юлы белән
бирелергә мөмкин.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче килгән
көнне күпфункцияле үзәкнең хезмәт регламентында билгеләнгән вакытларда чират
тәртибендә башкарыла.
3.6.2.2. Мөрәҗәгать итүче Республика порталы аша муниципаль хезмәт
күрсәтүне сорап мөрәҗәгать иткәндә, мөрәҗәгать итүченең шәхси кабинетына
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган, башкарма комитетның вәкаләтле
вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән
имзаланган документның электрон үрнәге автомат рәвештә җибәрелә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Башкарма комитетның
вәкаләтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмәт
күрсәтүне (бирүдән баш тартуны) раслаучы документка кул куйган көнне үтәлә.
Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүне
раслаучы (шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту) республика
порталын кулланып җибәрү (бирү).
3.7. Техник хаталарны төзәтү
3.7.1. Муниципаль хезмәт нәтиҗәсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мөрәҗәгать итүче Башкарма комитетка җибәрә:
техник хатаны төзәтү турында гариза (8 нче номерлы кушымта);
мөрәҗәгать итүчегә техник хатасы булган муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе буларак бирелгән документ;
техник хаталар булуны дәлилләүче юридик көчкә ия документлар.
Муниципаль
хезмәт
нәтиҗәсе
булган
документта
күрсәтелгән
мәгълүматларда техник хатаны төзәтү турында гариза мөрәҗәгать итүче (вәкаләтле
вәкил) почта аша (шул исәптән электрон почта аша) яки Республика порталы яки
КФҮ аша бирә.
3.7.2. Документларны кабул итү өчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
төзәтү турында гариза кабул итә, кушымталы документлар белән гаризаны терки
һәм документларны эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер
эш көне эчендә башкарыла.
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Процедураның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән, документларны
эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи затка карап тикшерүгә җибәрелгән гариза.
3.7.3. Документларны эшкәртү өчен җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документка төзәтмәләр
кертү максатларында Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны
гамәлгә ашыра, төзәтелгән документны мөрәҗәгать итүчедән (вәкаләтле вәкилгә)
техник хата булган документның оригиналын тартып алу белән шәхсән үзе бирә
яки мөрәҗәгать итүче адресына почта аша (электрон почта аша) документны
Башкарма комитетка техник хата булган документ оригиналын тапшырганда алу
мөмкинлеге турында хат җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган Процедура техник хаталар
ачыкланганнан соң яки теләсә кайсы кызыксынган заттан җибәрелгән хата барлыгы
турында гариза алганнан соң ике эш көне дәвамында гамәлгә ашырыла.
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә тапшырылган (юлланган)
документ.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм
формалары
4.1. Җаваплы вазифаи затларның муниципаль хезмәт күрсәтүгә таләпләрне
билгели торган Регламент һәм башка норматив хокукый актлар нигезләмәләрен
үтәвен һәм гамәлгә ашыруын, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итүен
агымдагы контрольдә тотуны гамәлгә ашыру тәртибе
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту
гариза бирүчеләрнең хокукларын бозу очракларын ачыклауны һәм бетерүне,
муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерүне, җирле
үзидарә органнарындагы вазифаи затларның гамәлләренә (гамәл кылмавына)
карата карарлар әзерләүне үз эченә ала.
Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формаларына
түбәндәгеләр керә:
1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документ проектларын тикшерү һәм
килештерү.
2) эш башкаруны алып бару буенча тикшерүләрне билгеләнгән тәртиптә
үткәрү;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлеше буенча контроль
тикшерүләрне билгеләнгән тәртиптә үткәрү.
Агымдагы тикшерүне уздыру өчен электрон мәгълүматлар базасында булган
белешмәләр, хезмәт корреспонденциясе, административ процедуралар башкаручы
белгечләрнең телдән һәм язмача мәгълүматы, тиешле документларны исәпкә алу
журналлары һәм башка мәгълүматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмәт күрсәткәндә һәм карар кабул иткәндә гамәлләрнең
башкарылуын тикшереп тору өчен Комитет җитәкчесенә муниципаль хезмәт
күрсәтүнең нәтиҗәләре турында белешмә бирелә.
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Белгечләр административ процедураларның вакыты, эзлеклелеге һәм
эчтәлеге бозылу очраклары һәм сәбәпләре турында кичекмәстән муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенә хәбәр итәләр, шулай ук кимчелекләрне бетерү
буенча ашыгыч чаралар күрәләр.
Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедуралар
тарафыннан билгеләнгән гамәлләр эзлеклелегенең үтәлешенә агымдагы контроль
җирле үзидарә органы җитәкчесе урынбасары, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча
эшне оештыру өчен җаваплы, муниципаль хезмәт күрсәтү буенча эшне оештыручы
бүлек башлыгы тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Агымдагы контрольне гамәлгә ашыручы вазифаи затлар исемлеге җирле
үзидарә органының структур бүлекчәләре турындагы нигезләмәләр һәм вазифаи
регламентлар белән билгеләнә.
4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгы һәм сыйфаты буенча планлы һәм
планнан тыш тикшерүләр уздыру тәртибе һәм аларның кабатлану ешлыгы, шул
исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә
тотуның тәртибе һәм формалары.
Контроль тикшерүләр планлы (җирле үзидарә органы эшенең ярты еллык яки
еллык планнары нигезендә башкарыла) һәм планнан тыш булырга мөмкин.
Тикшерүләр уздыру барышында муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле барлык
мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яки гариза бирүченең конкрет мөрәҗәгате
карап тикшерелә ала.
4.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында алар тарафыннан кабул ителә торган
карарлар һәм гамәлләр (гамәл кылмау) өчен муниципаль хезмәт күрсәтүче орган
вазыйфаи затларының җаваплылыгы
Үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре буенча гариза бирүчеләрнең хокукларын
бозу очраклары ачыкланганда, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендә җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарә органы җитәкчесе гариза бирүчеләрнең мөрәҗәгатьләре
вакытында карап тикшерелмәве өчен җаваплы.
Җирле үзидарә органының структур бүлекчәсе җитәкчесе (җитәкче
урынбасары) әлеге Регламентның 3 бүлегендә күрсәтелгән административ
гамәлләрне вакытында һәм (яки) тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплы.
Вазифаи затлар һәм башка муниципаль хезмәткәрләр муниципаль хезмәт
күрсәтү барышында кабул ителә (башкарыла) торган карарлар һәм кылына
(кылынмый) торган гамәлләр өчен законда билгеләнгән тәртиптә җаваплы.
Муниципаль хезмәт күрсәтүне, шул исәптән гражданнар, аларның берләшмәләре
һәм оешмалары тарафыннан контрольдә тотуның тәртибенә һәм формаларына
карата таләпләрне характерлый торган нигезләмәләр.
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Муниципаль хезмәт күрсәтүне гражданнар, аларның берләшмәләре һәм
оешмалары тарафыннан контрольдә тоту муниципаль хезмәт күрсәткәндә җирле
үзидарә органы эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе
турында тулы, актуаль һәм дөрес мәгълүмат алу һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
процессында мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка кадәр карап тикшерү
мөмкинлеге аша гамәлгә ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтә торган органның, дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтә торган күпфункцияле үзәкнең, 2010 елның 27 июлендәге
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 өлешендә
күрсәтелгән оешмаларның, шулай ук аларның вазифаи затлары,
муниципаль хезмәткәрләре, хезмәткәрләре карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү
тәртибе;
5.1. Муниципаль хезмәт алучылар муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт
күрсәтүче орган җитәкчесенең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк
хезмәткәренең, оешмаларның, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә каралган гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка
кадәр тәртиптә шикаять бирү хокукына ия.
Мөрәҗәгать итүче, шул исәптән түбәндәге очракларда шикаять белән
мөрәҗәгать итә ала:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән
таләпне, муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны теркәү срокларын бозу;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу; Әлеге очракта мөрәҗәгать
итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирүе
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган
күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3
өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү
функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
3) мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасының норматив хокукый актлары, муниципаль хезмәт
күрсәтү турында муниципаль хокукый актлар белән бирү яки гамәлгә ашыру
каралмаган документларны яки мәгълүматны яисә гамәлләрне башкару таләбе;
4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мөрәҗәгать итүчедән кабул итүдән баш
тарту;
5) муниципаль хезмәт күрсәтүне кире кагу сәбәпләре федераль законнар һәм
алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый
актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый
актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган булса, муниципаль хезмәт
күрсәтүне кире кагу; Әлеге очракта мөрәҗәгать итүченең күпфункцияле үзәк,
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күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына)
судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирүе карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмавына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы
федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә
муниципаль хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән булганда
мөмкин.
6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә гариза бирүчедән Россия Федерациясенең
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасының норматив хокукый
актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган түләү таләп итү;
7) хезмәт күрсәтүче орган, хезмәт күрсәтүче вазифаи зат, күпфункцияле үзәк,
күпфункцияле үзәк хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмалар яки аларның хезмәткәрләре
тарафыннан хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда алар
тарафыннан җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуы яки
мондый төзәтүләр кертүнең билгеләнгән вакытын бозу. Әлеге очракта мөрәҗәгать
итүченең күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирүе
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган
күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3
өлешендә билгеләнгән тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү
функциясе йөкләнгән булганда мөмкин.
8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын
яки тәртибен бозу;
9) муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр федераль
законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган
очракта, аны туктатып тору; Әлеге очракта мөрәҗәгать итүченең күпфункцияле
үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирүе карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә
210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән
тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән
булганда мөмкин.
10) 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4
пунктында каралган очраклардан кала, муниципаль хезмәт күрсәткәндә гариза
бирүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен яки муниципаль хезмәт күрсәткәндә
кирәк булган документларны кабул итүдән беренче тапкыр баш тартканда аларның
булмавы һәм (яки) дөрес түгеллеге күрсәтелмәгән документларны яки
мәгълүматны таләп итү.
Әлеге очракта мөрәҗәгать итүченең
күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирүе карарларына һәм
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә
210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән
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тәртиптә муниципаль хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән
булганда мөмкин.
5.2. Шикаять язма рәвештә кәгазь чыганакта, электрон рәвештә муниципаль
хезмәтне күрсәтүче органга, күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы (алга таба күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы) дәүләт хакимиятенең тиешле органына,
шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә
каралган оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган
җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр
югары органга (аның булганда) бирелә яисә ул булмаганда, турыдан-туры
муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан карала. Күпфункцияле
үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә тапшырыла. Күпфункцияле
үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә Татарстан Республикасы норматив
хокукый акты белән вәкаләтле вазыйфаи затка тапшырыла. 210-ФЗ номерлы
федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар
хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
шикаятьләр әлеге оешмаларның җитәкчеләренә бирелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесенең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять почта аша,
күпфункцияле үзәк аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның рәсми сайтыннан, Бердәм порталдан яисә
Республика порталыннан, судка кадәр шикаять бирүнең мәгълүмати
системасыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең
шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. Күп функцияле үзәкнең, күп
функцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәреннән, күпфункцияле үзәкнең рәсми сайтыннан, Бердәм порталдан яисә
республика порталыннан, судка кадәр шикаять бирүнең мәгълүмат системасыннан
файдаланып җибәрелергә мөмкин, шулай ук мөрәҗәгать итүченең шәхси кабул
итүендә кабул ителергә мөмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешендә каралган оешмаларның, шулай ук аларның
хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән, әлеге
оешмаларның рәсми сайтларыннан, Татарстан Республикасының дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр порталыннан (www.uslugi.tatarstan.ru) файдаланып
җибәрелергә, шулай ук гариза бирүчене шәхсән кабул иткәндә кабул ителергә
мөмкин.
5.3. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш:
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять
белдерелүче муниципаль хезмәт күрсәтә торган органның, муниципаль хезмәт
күрсәтүче органдагы вазифаи затның, яисә дәүләт хезмәткәренең яки муниципаль
хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, аның җитәкчесенең һәм (яки)
хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.1
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өлешендә күрсәтелгән оешмаларның,
аларның җитәкчеләренең һәм (яки)
хезмәткәрләренең исеме;
2) мөрәҗәгать итүченең – физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме
(соңгысы – булган очракта), яшәү урыны турында мәгълүмат яисә мөрәҗәгать
итүченең – юридик затның исеме, урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук
мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиешле элемтә өчен телефон номеры
(номерлары), электрон почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм почта
адресы;
3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче
органдагы вазифаи затның, яисә дәүләт хезмәткәренең яки муниципаль
хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, аның хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы
федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмаларның,
аларның хезмәткәрләренең шикаять белдерелә торган карарлары һәм гамәлләре
(гамәл кылмавы) турында мәгълүмат;
4) мөрәҗәгать итүче алар нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтүче органның,
муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының яисә муниципаль
хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның, аларның
хезмәткәрләренең карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) белән килешми.
Мөрәҗәгать итүче дәлилләрне раслаучы документлар (булган очракта) яки
аларның күчермәләрен тапшырырга мөмкин.
5.4. Кергән шикаять кергән көннән соң килүче эш көненнән дә соңга
калмыйча теркәлергә тиеш.
5.5. Муниципаль хезмәт күрсәтә торган органга, күпфункцияле үзәккә,
күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга, 210-ФЗ номерлы федераль законның 16
статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмаларга яки югары органга (ул булган
очракта) кергән шикаять – аны теркәгән көннән соң унбиш эш көне эчендә, ә
муниципаль хезмәт күрсәтә торган органның, күпфункцияле үзәкнең, 210-ФЗ
номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән
оешмаларның гариза бирүчедән документларны кабул итүдән яки җибәрелгән
хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуына шикаять бирелгән очракта
яисә мондый төр төзәтүләр кертүнең билгеләнгән вакытын бозуга карата шикаять
белдерелсә, аны теркәгән көннән соң биш эш көне эчендә карап тикшерелергә
тиеш.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның
берсе кабул ителә:
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, җибәрелгән
басмаларны һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда
хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә түләтү Россия Федерациясе норматив
хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә
канәгатьләндерелә;
2) шикаятьне канәгатьләндерү кире кагыла.
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килә торган
көннән дә соңга калмыйча, гариза бирүчегә язма формада һәм гариза бирүче теләге
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буенча электрон формада шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре турында
дәлилләнгән җавап юллана.
5.7. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип табылган очракта, гариза
бирүчегә юллана торган җавапта, муниципаль хезмәт күрсәтү барышында
ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатыннан, муниципаль
хезмәт күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яисә 210-ФЗ номерлы федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешма тарафыннан
башкарылучы гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән
уңайсызлыклар өчен гафу сорала һәм гариза бирүчегә, муниципаль хезмәттән
файдалану максатында, алга таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында
мәгълүмат җиткерелә.
5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган очракта, гариза
бирүчегә юллана торган җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында
нигезле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга карата шикаять бирү тәртибе
турында мәгълүмат китерелә.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нәтиҗәләре буенча
административ хокук бозу яки җинаять билгеләре ачыкланган очракта,
шикаятьләрне карап тикшерү буенча вәкаләтле вазифаи зат, хезмәткәр, булган
материалларны, кичекмәстән, прокуратура органнарына җибәрә.
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1 нче кушымта
(Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган бланкы)

Реклама конструкциясен
урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт
№ _________ «___» _________ 20__ ел.
Бирелгән:
Оешманың исеме
Юридик Адрес
Җитәкче (вазыйфасы)
Җитәкче (фамилиясе, исеме,
атасының исеме)
Элемтә өчен телефон
КПП
Урнаштыруга һәм файдалануга:
№ схема буенча реклама
конструкциясе
Урнашу адресы
Реклама конструкциясенең
тибы
Күләме (м x м)
Яклар саны
Элементлар саны
Мәгълүмат кыры мәйданы (кв.
м)
Яктылык
Технологик характеристика
Текст
Реклама конструкциясе
кушылган җир кишәрлеге, бина
яки башка күчемсез мөлкәт
хуҗасы

Эл почта
ИНН

ОГРН
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Фото

Карта

Әлеге рөхсәтнең гамәлдә булу срогы-кадәр "__" ___________________ 20__ ел
_____________________
вәкаләтле вазыйфаи затның
исеме

________________
Имза
Мөһер урыны

______________________
(Ф. И. О.)
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2 нче кушымта
(Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган бланкы)

Реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә элек бирелгән
рөхсәтне юкка чыгару турында карар
Мөрәҗәгате белән бәйле рәвештә

(Мөрәҗәгать итүче физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, юридик затның
исеме)

гариза№______________._____.________ - _ ______________________________________
__________________________________________________________________________________
«реклама турында " 13.03.2006 ел, № 38-ФЗ Федераль законның 19 статьясындагы 18 өлеше
нигезендә реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәтне гамәлдән
чыгару турында Карар кабул ителде.«____» ____________ 20___ел. № ________
__________________________ (мөрәҗәгать итүченең исеме).

Вазыйфаи зат (ФИО)
(кул куюны гамәлгә ашыручы органның
вазыйфаи заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручының контактлары)

35

3 нче кушымта
(Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган бланкы)

Реклама конструкцияләрен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәтләр бирү,
элек бирелгән рөхсәтләрне юкка чыгару буенча муниципаль хезмәт күрсәтүдән
баш тарту турында карар
Мөрәҗәгате белән бәйле рәвештә

(Мөрәҗәгать итүче физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, юридик затның
исеме)

гариза№______________._____.________ - _ ______________________________________
__________________________________________________________________________________
нигезендә:

тапшырылган документларны карау нәтиҗәләре буенча муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш
тарту турында Карар кабул ителде:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИО)
(кул куюны гамәлгә ашыручы органның
вазыйфаи заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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4 нче кушымта
____________________________________
(муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органы
исеме)

.

Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү турында
ГАРИЗА
№ _________ «___» _________ 20__ ел.
Мөрәҗәгать итүче турында мәгълүмат:
Исем, туу датасы, шәхесне раслаучы документ белешмәләре: _______________
___________________________________________________________________________;
(физик зат өчен, шул исәптән шәхси эшмәкәр сыйфатында теркәлгән өчен)

юридик затның тулы исеме: _______________________________________
___________________________________________________________________________;
(юридик зат өчен)

салым түләүченең идентификацион номеры (ИНН) ____________________________;
элемтә өчен мәгълүмат: (тел.)): ________________________________________________.
Мөрәҗәгать итүче вәкиленең мәгълүматлары (мөрәҗәгать итүче вәкиленең вәкаләтләрен
раслый торган документның ФИО, реквизитлары, мөрәҗәгать итүченең законлы вәкиле
вәкаләтләрен раслый торган документ биргән орган)
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
(мөрәҗәгать итүче исеменнән муниципаль хезмәт күрсәтүне сорап вәкил мөрәҗәгать иткән очракта
күрсәтелә)

элемтә өчен мәгълүмат: (тел.)): ________________________________________________.
Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирүегезне сорыйм,
аның турында мәгълүмат әлеге гаризага кушып бирелә торган реклама конструкциясе
проектында күрсәтелгән.
Реклама конструкциясе кушылган милек турында белешмәләр:
күчемсез
милек
объектының
_______________________________

атамасы

һәм

билгеләнеше

___________________________________________________________________________;
(бинаның (корылмаларның, корылмаларның) атамасы һәм билгеләнеше күрсәтелә (спорт, сәүдә, күңел
ачу объекты, җиңел автотранспортны саклау объекты һ. б.), аңа реклама конструкциясе, җир кишәрлеге
кушыла.

күчемсез милек объектының кадастр номеры (объект дәүләт кадастр исәбен алган очракта
күрсәтелә) ___________________________________________;
реклама конструкциясе кушылган милек формасы:
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шәхси / муниципаль / федераль / Татарстан Республикасы милеге / дәүләт милеге
чикләнмәгән (кирәкле сызыкны ассызыклагыз);
төре һәм нигезе законлы владение милек, аңа кушыла реклама конструкциясе:
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
(милек хуҗасы, милек хуҗасының хокук төре, күчемсез милек объектының кадастр номеры күрсәтелә)

реклама конструкциясе кушыла торган бинаның (корылмаларның, корылманың) тарих
һәм мәдәният һәйкәлләренә каравы __________________________________
___________________________________________________________________________.
(бина (төзелмә, корылма) тарих һәм мәдәният һәйкәле булган очракта, объектның тарихи-мәдәни
әһәмияттәге категориясе күрсәтелә.

Реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә шартнамә гамәлдә булу
срогы
20____ елның «____» ___________ нан(-нән) 20_____ елның «____» __________ на(-нә)
кадәр рөхсәт ителә.
Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү срогы
"_____"

______________20___

г.

по

«___»

____________

20___

г.

________ г.(Реклама конструкциясе хуҗасы реклама конструкциясе кушыла торган күчемсез милек
милекчесе булса, йә вакытлыча реклама конструкциясе урнаштырылган очракта)

Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт биргән өчен дәүләт
пошлинасын түләү турындагы документ реквизитлары
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен минем адреска түбәндәге юл белән бирүегезне
(җибәрүегезне) сорыйм:
Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталының шәхси
кабинетына электрон рәвештә
КФҮкә
Кушымталар:
__________________________________________________________________________.
(каралган документлар 2.5 Регламентлар
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Гариза бирүче __________________
(_______________________________________________)

(имза) (гариза язган затның фамилиясе, инициаллары, аның вазыйфасы)

------------------------------<*> бинада (төзелештә, корылмада) реклама конструкциясе урнашкан очракта, әлеге
юлда анда урнашкан аерым бүлмәләрнең түгел, ә бөтен бинаның (төзелмәләр,
корылмалар) кадастр номеры күрсәтелә;
< * * > төгәлләнмәгән төзелеш объектында реклама конструкциясе урнаштырылган
очракта капиталь төзелеш объектын төзүгә рөхсәт реквизитлары, төзелеп бетмәгән
төзелеш объектына милек хокукын теркәү турында таныклык реквизитлары күрсәтелә
(теркәлү үткәрелгән булса). Гомуми милек булып торучы мөлкәттә реклама
конструкциясе урнашкан очракта, әлеге юлда әлеге хәл, юлда каралган башка
мәгълүматлар күрсәтелми.
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5 нче кушымта
____________________________________
(муниципаль берәмлекнең җирле үзидарә органы
исеме)

.

Реклама конструкциясен урнаштыру һәм эксплуатацияләүгә рөхсәтне гамәлдән чыгару
турында ГАРИЗА
№ _________ «___» _________ 20__ ел.
Мөрәҗәгать итүче турында мәгълүмат:
Исем, туу датасы, шәхесне раслаучы документ белешмәләре: _______________
___________________________________________________________________________;
(физик зат өчен, шул исәптән шәхси эшмәкәр сыйфатында теркәлгән өчен)

юридик затның тулы исеме: _______________________________________
___________________________________________________________________________;
(юридик зат өчен)

салым түләүченең идентификацион номеры (ИНН) ____________________________;
элемтә өчен мәгълүмат: (тел.)): ________________________________________________.
Мөрәҗәгать итүче вәкиленең мәгълүматлары (мөрәҗәгать итүче вәкиленең вәкаләтләрен
раслый торган документның ФИО, реквизитлары, мөрәҗәгать итүченең законлы вәкиле
вәкаләтләрен раслый торган документ биргән орган)
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
(мөрәҗәгать итүче исеменнән муниципаль хезмәт күрсәтүне сорап вәкил мөрәҗәгать иткән очракта
күрсәтелә)

элемтә өчен мәгълүмат: (тел.)): ________________________________________________.
«Реклама турында " 13.03.2006 ел, № 38-ФЗ Федераль законның 19 статьясындагы 18
өлеше нигезендә, реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәтне
гамәлдән чыгаруыгызны сорыйм
____________________________________________________________________________
"____"____________ 20____ ел
Муниципаль хезмәт нәтиҗәсен минем адреска түбәндәге юл белән бирүегезне
(җибәрүегезне) сорыйм:
Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталының шәхси
кабинетына электрон рәвештә
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КФҮкә
Кушымталар:
__________________________________________________________________________.
(каралган документлар 2.5 Регламентлар

Гариза бирүче __________________
(_______________________________________________)

(имза) (гариза язган затның фамилиясе, инициаллары, аның вазыйфасы)
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6 нче кушымта
реклама конструкциясе реклама конструкциясен урнаштыруга һәм
эксплуатацияләүгә №______рөхсәткә Проект
Реклама конструкциясе хуҗасы: ________________________________________
Реклама конструкциясен урнаштыру урыны: __________________
А4
форматы

Гариза бирү вакытына реклама
конструкциясен урнаштыру
урыны фотографиясе (төсле
башкаруда)

Реклама конструкциясе (төсле
башкаруда)тиешле масштабта
монтажланган реклама
конструкциясе урнаштырылган
реклама конструкциясе
урнаштырылачак урын
фотографиясе

Реклама конструкциясе хуҗасы _______________ _______ "___"____ 20__ ел.
Исеме, имза
(вазифасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме)
Мөһер урыны
КИЛЕШТЕРЕЛДЕ
Реклама
конструкциясе проектын килештерү өчен вәкаләтле зат
«___» ____________ 20___ел
(Вазифасы, Ф. И. О.) Имза
Мөһер урыны
1 бит
А4
форматы

Реклама конструкциясен урнаштыру
урыны күрсәтелгән урнашу схемасы, ул
мондый урынны төгәл билгеләргә
мөмкинлек бирә
Җир кишәрлегенең чикләрен һәм реклама конструкциясен
урнаштыру урынын күрсәтеп, җирлекнең генераль планыннан
күчермә

Реклама конструкциясе хуҗасы _______________ _______ "___"____ 20__ ел.
Исеме, имза
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(вазифасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме)
Мөһер урыны
2 бит
А4
форматы

Конструктив сурәтләре реклама конструкциясе
Фронталь күренеш, кырыйдан күренеш
(Реклама конструкциясенең проекцион төрләре, конструкцияне
ныгытуның конструктив элементларының конструктив элементлары,
кулланылган материалларның күләме һәм тасвирламасы,
монтажлау схемалары)
Реклама конструкциясенең мәгълүмат кырының характеристикасы
(материал, яктырту тибы, аерым очракларда - рөхсәт, яркость,
кулланыла торган светодиодлар тибы)

Реклама конструкциясе хуҗасы _______________ _______ "___"____ 20__ ел.
Исеме, имза
(вазифасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме)
Мөһер урыны
3 бит
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7 нче кушымта
(Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган бланкы)

«Реклама конструкцияләрен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү,
элек бирелгән рөхсәтләрне юкка чыгару» муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турындагы карар
Мөрәҗәгате белән бәйле рәвештә

(Мөрәҗәгать итүче физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, юридик затның
исеме)

гариза№______________._____.________ - _ ______________________________________
__________________________________________________________________________________
нигезендә:

тапшырылган документларны карау нәтиҗәләре буенча муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
документларны кабул итүдән баш тарту турында Карар кабул ителде.:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИО)
(кул куюны гамәлгә ашыручы органның
вазыйфаи заты имзасы)

Башкаручы (ФИО)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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8 нче кушымта
Татарстан Республикасы
_____________муниципаль
районы Башкарма комитеты
Җитәкчесенә
Кемнән:______________________
_____________
Техник хатаны төзәтү турында
гариза
Муниципаль хезмәт күрсәтү барышында җибәрелгән хата турында хәбәр
итәм _______________________________________________________________
(хезмәтнең атамасы)
Язылган:__________________________________________________________
_______________________________________________
Дөрес мәгълүматлар:_______________________________________________
___________________________________________________________________
Җибәрелгән техник хатаны төзәтүегезне һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе булып торган документка тиешле үзгәрешләр кертүегезне сорыйм.
Түбәндәге документларны терким:
1.
2.
3.
Техник хатаны төзәтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгән очракта, әлеге карарны:
электрон документны E-mail адресына:___________________;
расланган
күчермә
рәвешендә
кәгазь
чыганакта
почта
аша
____________________________________________________________ адресына
юллавыгызны сорыйм.
Әлеге гаризага кертелгән, шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка
кагылышлы, шулай ук минем тарафтан түбәндә кертелгән мәгълүматларның дөрес
булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар (документ күчермәләре) Россия
Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә туры килә, гариза биргән
вакытта бу документлар гамәлдә һәм андагы мәгълүматлар дөрес.
______________
(дата)

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

