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Инфраструктур үсеш бүлеге тарафыннан
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
административ регламентларын раслау
турында
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында»
2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамҽлгҽ ашыру
максатларында, «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимиятенең башкарма
органнары тарафыннан дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥнең административ
регламентларын эшлҽҥ һҽм раслау Тҽртибен раслау турында һҽм Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым Карарларына ҥзгҽрешлҽр кертҥ
хакында» 2010 елның 02 ноябрендҽге 880 номерлы Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинеты карары нигезендҽ
карар бирәм:
1. Расларга:
1.1. Җир эшлҽрен җитештерҥгҽ ордер (рҿхсҽт) бирҥ буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты (1 нче кушымта).
1.2. Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын бирҥ буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ регламенты (2 нче кушымта).
1.3. Индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты параметрлары
планлаштырыла
торган
тҿзелеш
турында
хҽбҽрнамҽдҽ
кҥрсҽтелгҽн
параметрларның билгелҽнгҽн параметрларга туры килҥе һҽм җир кишҽрлегендҽ
индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру мҿмкинлеге
турында хҽбҽрнамҽ юлламасы буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
административ регламенты (3 нче кушымта).
1.4. Индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты тҿзелгҽн яисҽ
реконструкциялҽнгҽн объектның шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар
талҽплҽренҽ туры килҥе турында хҽбҽр итҥ юнҽлеше буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең административ регламенты (4 нче кушымта).
1.5. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
административ регламенты (5 нче кушымта).

1.6. Объектны файдалануга кертҥгҽ рҿхсҽт бирҥ буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең административ регламенты (6 нчы кушымта).
1.7. Кҥпфатирлы йортта урыннарны яңадан урнаштыруны һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыруны килештерҥ һҽм кҥпфатирлы йортта урыннарны яңадан
урнаштыру һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру турында актны кабул итҥ комиссиясе
тарафыннан рҽсмилҽштерҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ
регламенты (7 нче кушымта).
1.8. Проект документларын, эшлҽрне җитештерҥ проектын һҽм инженертопографик планны килештерҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
административ регламенты (8 нче кушымта).
1.9. Торак урынны торак булмаган бинага һҽм торак булмаган бинаны торак
булган бинага кҥчерҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ
регламенты (9 нчы кушымта).
1.10. Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт
бирҥ, элек бирелгҽн рҿхсҽтлҽрне юкка чыгару буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең административ регламенты (10 нчы кушымта).
1.11. Ана (гаилҽ) капиталы чараларын җҽлеп итеп, индивидуаль торак
тҿзелеше объектын тҿзҥ (реконструкциялҽҥ) буенча тҿп эшлҽр башкаруны
тикшерҥ акты бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең административ
регламенты (11 нче кушымта).
2. «Инфраструктур ҥсеш бҥлеге тарафыннан муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең административ регламентларын раслау турында» 2018 елның
28 декабрендҽге 482 номерлы Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль
районы башкарма комитеты җитҽкчесе карарын ҥз кҿчен югалткан дип танырга.
3. Ҽлеге карарны http://alekseevskiy.tatarstan.ru Интернет мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрендҽ Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль
районының рҽсми сайтында урнаштырырга.
4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны инфраструктура ҥсеше
буенча башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары М.Р. Гайсинга йҿклҽргҽ.
Башкарма комитет җитәкчесе

О.А. Гайнуллин

Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитетының
2021 елның 29 июлендҽге
281 номерлы карарына
1 нче кушымта
Җир эшләрен җитештерүгә ордер (рӛхсәт) бирү буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге административ регламенты
(алга таба - Регламент) җир эшлҽрен җитештерҥгҽ ордер (рҿхсҽт) бирҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартын һҽм тҽртибен (алга таба - муниципаль
хезмҽт) билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга табамҿрҽҗҽгать итҥче).
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҽнфҽгатьлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вҽкалҽтле затлар һҽм физик затларның законлы вҽкиллҽре
(алга таба – мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) тҽкъдим итҽ ала.
Вҽкалҽтле затлар булып шҽхси эшмҽкҽрлҽр, граждан-хокукый шартнамҽ
нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиллҽре булган юридик затлар тора.
1.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥмат:
1.3.1. муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
тҥбҽндҽгелҽргҽ урнаштырыла:
1) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре
биналарында урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы
мҽгълҥмат стендларында;
2) Муниципаль районының Интернет мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://alekseevskiy.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
тҥбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
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3) Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы башкарма
комитетында (алга таба – Башкарма комитет);
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ рҽвешендҽ) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазьдҽ почта аша, электрон рҽвештҽ.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат Республика реестрындагы
белешмҽлҽр нигезендҽ гариза бирҥчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥматтан файдалану мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан нинди дҽ булса
талҽплҽрне ҥтҽмичҽ, шул исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча,
гамҽлгҽ ашырыла, аны мҿрҽҗҽгать итҥченең техник чараларына урнаштыру
программа тҽэминатының хокук иясе белҽн лицензияле яисҽ башка килешҥ
тҿзҥне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итҥчене теркҽҥне яисҽ авторизациялҽҥне яисҽ
аларга шҽхси мҽгълҥматлар бирҥне кҥздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ,
кергҽн мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш
графигы, белешмҽ телефоннары); муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары һҽм
сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала
торган норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турындагы гаризаны карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында,
гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
барышы турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта
урнаштыру урыны турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең гамҽллҽренҽ яисҽ
гамҽл кылмауларына карата шикаять белдерҥ яисҽ гамҽллҽр кылмау тҽртибе
турында; Башкарма комитетның вазыйфаи затларының гамҽллҽрен яки гамҽл
кылмау турында мҽгълҥмат урнаштыру турында мҽгълҥмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы
бҥлекнең вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында кҥрсҽтелгҽн
мҽсьҽлҽлҽрне җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып 3 эш
кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ
бирелҽ. Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирҥ мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат
Алексеевск муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм Башкарма комитет
биналарындагы мҽгълҥмат стендларында мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен
урнаштырыла.
Мҽгълҥмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла
торган Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат муниципаль
хезмҽт турында 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
белешмҽлҽр, Регламентның булу урыны, белешмҽ телефоннары, Башкарма
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комитетының эш вакыты турындагы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ гаризаларны
кабул итҥ графигы турындагы белешмҽлҽр керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми
бастырып чыгару чыганакларын кҥрсҽтеп), муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль
районның рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең
читтҽн торып эш урыны – «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽрен раслау турында»
2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте карары
белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан
Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл) җирлегендҽ һҽм шҽһҽр
округында тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офисы);
техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн
һҽм документка (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр шуларга нигезлҽнеп кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең
туры килмҽвенҽ китергҽн хата (язу, хҽреф хатасы, грамматик яисҽ арифметик хата
йҽ мондый хата);
ИАБС - Электрон рҽвештҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кулланыла
торган
мҽгълҥмати
системаларның
мҽгълҥмати-технологик
хезмҽттҽшлеген тҽэмин итҥче инфраструктурада идентификация һҽм
аутентификациянең бердҽм системасы.
Мҽгълҥмати аралашуда катнашучыларның (мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең һҽм
башкарма хакимият органнарының һҽм җирле ҥзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының) дҽҥлҽт мҽгълҥмат системаларында һҽм башка мҽгълҥмат
системаларында булган мҽгълҥматтан файдалануын тҽэмин итҥче федераль
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы;
КФҤ - «Татарстан Республикасында дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге» дҽҥлҽт бюджет учреждениесе;
КФҤ АМС - Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽренең автоматлаштырылган мҽгълҥмат
системасы.
Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - гариза)
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның
27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддҽсендҽге 3 пункты (алга
таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ аңлашыла.
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1.6. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ очраклары һҽм тҽртибе кисҽтҥ (актив)
режимында.
Мҿрҽҗҽгать итҥченең ризалыгы (гарызнамҽсе булган очракта) муниципаль
хезмҽт Республика порталы аша тҥбҽндҽге очракларда кисҽтҥ (актив) режимында
кҥрсҽтелҽ:
проект документациясен, эшлҽрне җитештерҥ проектын һҽм инженертопография планын килештерҥ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе кисҽтҥ (актив) режимында регламент
белҽн билгелҽнҽ.
2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Җир эшлҽрен башкаруга ордер (рҿхсҽт) бирҥ.
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру органы
атамасы:
Татарстан
комитеты.

Республикасы

Алексеевск муниципаль

районы башкарма

2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенҽ тасвирлама
2.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булып тора:
1) җир эшлҽрен башкаруга ордер (1 нче кушымта);
2) авария-торгызу эшлҽрен башкаруга ордер (2 нче кушымта);
3) җир эшлҽрен башкаруга ордерның гамҽлдҽ булу вакытын озайту
турында хҽбҽрнамҽ;
4) тышкы тҿзеклҽндерҥ эшлҽрен ҿлешчҽ торгызу буенча эшлҽрне башкару
турында белешмҽлҽр җир эшлҽрен башкаруга ордерга (кышкы чорда) кертҥ
турында белдерҥ;
5) җир эшлҽрен башкаруга ордер ябылу турында белдерҥ;
6) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар (3 нче
кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «Электрон
имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба – 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ Республика порталының шҽхси
кабинетына Башкарма комитет (яисҽ Башкарма комитет) вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн имзаланган электрон
документ рҽвешендҽ җибҽрелҽ.
2.3.3. Гариза бирҥченең телҽге буенча, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
КФҤтҽ Башкарма комитет тарафыннан җибҽрелгҽн, КФҤ мҿһере һҽм КФҤ
хезмҽткҽре имзасы белҽн расланган кҽгазьдҽ бастырылган электрон документ
нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
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2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ яки электрон документ нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген исҽпкҽ алып,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
законнарында каралган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган
документларны бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты:
1) җир эшлҽрен башкаруга ордер алганда-10 эш кҿне, инженерлык - техник
тҽэминаты челтҽрлҽрен ремонтлау, тҿзҥ, ҥзгҽртеп кору эшлҽрен башкарган
очракта һҽм, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан Регламентның 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1
пунктларында кҥрсҽтелгҽн документлар кҥрсҽтелсҽ – муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле ҿч эш кҿне, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алдан (актив) режимда
кҥрсҽткҽн очракта – Регламентның 1.6 пунктында кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ кҿненнҽн ҿч эш кҿне – Регламентның 1.6
пунктында кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр;
2) авария-торгызу эшлҽрен башкаруга ордер алганда-бер эш кҿне эчендҽ;
3) ордерның җир эшлҽрен башкаруга гамҽлдҽ булу вакытын озайтканда-ҿч
эш кҿне;
4) тышкы тҿзеклҽндерҥ эшлҽрен ҿлешчҽ торгызу буенча эшлҽрне башкару
турындагы мҽгълҥматларны җир эшлҽрен башкаруга ордерга кертҥ-10 эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
5) ордер ябылганда җир эшлҽрен башкаруга-10 эш кҿненнҽн дҽ артмый.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты гаризаны теркҽгҽннҽн соң икенче кҿнне
исҽплҽнҽ башлый.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору каралмаган.
2.4.3. Электрон документ формасында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булып торган документ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм
теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе
2.5.1. Мҿрҽҗҽгатьитҥчемуниципальхезмҽталуҿченмҿрҽҗҽгатьитҥкатегорияс
енҽһҽмнигезенҽкарамастан, тҥбҽндҽгедокументларнытапшыра:
1) шҽхесне раслаучы документ (КФҤкҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ бирелҽ);
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2) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ,
мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать
иткҽн очракта (физик затларның законлы вҽкиллҽреннҽн тыш);
3) гариза:
- документ формасында кҽгазьдҽ (4-7 нче кушымталар);
- электрон формада (тиешле мҽгълҥматларны гаризаның электрон
формасына кертҥ юлы белҽн тутырыла), Регламентның 2.5.9 пункты талҽплҽре
нигезендҽ, Республика порталы аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ имзаланган,
Регламентның электрон формасында (тиешле белешмҽлҽрне гаризаның электрон
формасына кертҥ юлы белҽн тутырыла);
4) Регламентка 8 нче кушымтада кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ торган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ запрос бирелгҽн эшлҽрнең җитештерҥ урынының
фотографиялҽре.
2.5.2. Җир эшлҽрен җитештерҥгҽ ордер алганда мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽге
документларны тапшыра:
1) вҽкалҽтле органга мҿрҽҗҽгать итҥ мизгеленҽ кадҽр 30 календарь кҿннҽн
дҽ алданрак ҽзерлҽнгҽн җир кишҽрлегенең 1:500 масштабында җир кишҽрлегенең
инженерлык-топографик планы нигезендҽ башкарылган эшлҽр башкару
документациясе:
а) трасса(-лар)ның схемасын салу урыны чиклҽрен кҥрсҽтеп, аңлатма язуы,
ситуацион план һҽм, борылыш почмакларында координаталарны кҥрсҽтеп,
инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр трасса(-лар)ның башкарма
схемасы;
б) заказчы һҽм тҿзелеш оешмасы җитҽкчелеге тарафыннан расланган эшлҽр
башкару графигы (тҿзелешнең дҽвамлылыгы нормалары буенча) һҽм бозылган юл
ҿслеген, яшел утыртмаларны һҽм тҿзеклҽндерҥнең башка элементларын
тулысынча торгызу. Кышкы чорда башкарыла торган эшлҽр графигында юл
ҿслеген торгызу һҽм аны кабат торгызу сроклары кҥрсҽтелҽ;
в) инженерлык челтҽрлҽрен, кызыл линиялҽрне, объектларны (вакытлыча
яки даими коймалар һҽм киртҽлҽр, тҿзелеш урманнары һҽм шҽһҽр
инфраструктурасы
элементлары)
урнаштыру,
материалларның,
конструкциялҽрнең, җиһазларның телҽсҽ нинди тҿрлҽрен кушу белҽн топографик
тҿшерҥ (1:500 масштабы);
г) урамнарның һҽм магистральлҽрнең, җҽяҥлелҽр тротуарларының юл
ҿлешендҽ эшлҽр башкарылган очракта транспорт чараларының һҽм җҽяҥлелҽрнең
юл хҽрҽкҽтен оештыру схемасы.
2) просадкалар һҽм кагыйдҽлҽр бозылган һҽм башкарма тҿшерҥ
башкарылган очракта, тҿзеклҽндерҥ объектын биш ел дҽвамында кабат торгызуга
гарантияле йҿклҽмҽ (9 нчы кушымта);
3) идентификациялҽҥче мҽгълҥматларны кҥрсҽтеп, җаваплы затны
(прорабны) объектта юридик затны тҽкъдим итҥ хокукы белҽн билгелҽҥ турында
боерык;
4) идентификациялҽҥче белешмҽлҽрне кҥрсҽтеп, объектта тҿзеклҽндерҥ
ҿчен җаваплы затны билгелҽҥ турында боерык;
5) СРО ҽгъзалары реестрыннан ҿземтҽ;
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6) кҥчемсез мҿлкҽт объектларына хокук билгели торган документлар, ҽгҽр
аңа хокуклар Бердҽм дҽҥлҽт хокуклар реестрында теркҽлмҽгҽн булса.
2.5.3. Авария-торгызу эшлҽрен җитештерҥгҽ ордер алганда мҿрҽҗҽгать
итҥче тҥбҽндҽге документларны тапшыра:
1) инженерлык челтҽрлҽрен кҥрсҽтеп һҽм коммуникациялҽрне зарарлау
урынын кҥрсҽтеп, ситуация планы (җир кишҽрлеген аерып алу);
2) оешма челтҽр компаниясе булмаса, челтҽрлҽрне аеру акты (баланс тотучы
акты);
3) просадкалар һҽм кагыйдҽлҽр бозылган һҽм башкарма тҿшерҥ
башкарылган очракта, тҿзеклҽндерҥ объектын биш ел дҽвамында кабат торгызуга
гарантияле йҿклҽмҽ (9 нчы кушымта);
4) заказчы исеменнҽн заявкага кул куйган затның вҽкалҽтлҽрен раслый
торган документ.
Кичке һҽм тҿнге вакытта, ял һҽм бҽйрҽм кҿннҽрендҽ Башкарма комитетында
ордерны якындагы эш кҿнендҽ рҽсмилҽштерелгҽн очракта авария эшлҽрен
башкарырга рҿхсҽт ителҽ.
2.5.4. Җир эшлҽрен җитештерҥгҽ ордерны озайту ҿчен мҿрҽҗҽгать итҥче
тҥбҽндҽге документларны тапшыра:
1) яңа чорга эшлҽр башкару графигы (эшлҽр сроклары ҥзгҽргҽн очракта)
эшлҽрне җитештерҥ срокларын озайту турында килешҥ кҥчермҽсе кушымтасы
белҽн (эшлҽр подрядчы тарафыннан башкарылган очракта);
2) башкарылган һҽм тҿгҽллҽнмҽгҽн эшлҽрне кҥрсҽтеп, башкарыла торган
эшлҽргҽ эш сызымы.
2.5.5. Җир эшлҽрен ҿлешчҽ торгызу эшлҽрен башкару турында белешмҽлҽр
кертҥ ҿчен мҿрҽҗҽгать итҥче җир эшлҽрен башкаруга ордер белҽн тҥбҽндҽге
документларны тапшыра:
1) заказчы вҽкиле, подрядчы тарафыннан имзаланган тҿзеклҽндерҥнең һҽм
юлларның җимерелгҽн элементларын торгызу эшлҽрен аралап кабул итҥ акты
(10 нчы кушымта);
2) ордер нигезендҽ объектлар тҿшереп, 1:500 масштабында, борылыш
почмакларында координатларын кҥрсҽтеп (яңа объектлар тҿзелгҽн очракта йҽ
аларны реконструкциялҽгҽннҽн соң).
2.5.6. Җир эшлҽре ордерын япканда мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽге
документларны тапшыра:
1) заказчы, подрядчы вҽкиле кул куйган тышкы тҿзеклҽндерҥ элементларын
бозуга бҽйле эшлҽрне башкарганнан соң тҿзеклҽндерҥ эшлҽрен яңадан торгызу
буенча башкарылган эшлҽрне кабул итҥ акты (11 нче кушымта);
2) ордер нигезендҽ объектлар тҿшереп, 1:500 масштабында, борылыш
почмакларында координатларын кҥрсҽтеп (яңа объектлар тҿзелгҽн очракта йҽ
аларны реконструкциялҽгҽннҽн соң).
2.5.7. Республика порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (актив)
режимында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ очрагында:
мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт алуга ризалыгы (гарызнамҽсе).
Башка документларны бирҥ талҽп ителми. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документлар һҽм белешмҽлҽр Башкарма комитет тарафыннан дҽҥлҽт һҽм
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муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат
системасын кулланып мҿстҽкыйль алына.
2.5.8. Гариза һҽм кушымта бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тҥбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) Регламентның 2.5.9 пункты талҽплҽренҽ туры китереп, кҽгазь
чыганакларда һҽм электрон документлар рҽвешендҽ КФҤ аша һҽм имзаланган
(расланган) документлар рҽвешендҽ;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.9. Физик затлар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр гариза һҽм кирҽкле
документларны республика порталы аша җибҽргҽндҽ гаризаны гади электрон
имза белҽн имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен гариза бирҥчегҽ КМБДРда теркҽлҥ
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алу язмасын стандарт
дҽрҽҗҽсеннҽн дҽ ким булмаган дҽрҽҗҽгҽ кадҽр расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре гариза һҽм кирҽкле документларны республика порталы аша
җибҽргҽндҽ гаризаны кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
имзалыйлар.
2.5.10. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ тыела:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисҽ
аларны гамҽлгҽ ашыру каралмаган гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыру ҿчен документлар
һҽм мҽгълҥмат бирҥ;
2) муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽҥлҽт органнарына,
җирле ҥзидарҽ органнарына, оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ белҽн бҽйле гамҽллҽрне,
шул исҽптҽн килешҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр алу һҽм кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ кҥрсҽтелҽ торган документлар һҽм мҽгълҥмат алудан тыш, шул
исҽптҽн 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 маддҽсендҽге 1 ҿлешендҽ
кҥрсҽтелгҽн исемлеккҽ кертелгҽн (кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр);
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканда, яисҽ тҥбҽндҽге
очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яки) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн
документлар һҽм мҽгълҥмат бирҥ:
а) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив хокукый актларның
талҽплҽрен ҥзгҽртҥ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны беренче
тапкыр биргҽннҽн соң;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тартканнан соң бирелгҽн документларда, яисҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ яисҽ элек бирелгҽн документлар комплектына кертелмҽгҽн хаталар
булу;;
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в) документларның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлану яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканнан соң, йҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканнан соң мҽгълҥматны ҥзгҽртҥ.;
г) Башкарма комитетның, КФҤ хезмҽткҽренең вазыйфаи затының, КФҤ
хезмҽткҽренең хаталы яки хокукка каршы гамҽллҽре (гамҽл кылмау) фактын
(билгелҽрен) ачыклау, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта Башкарма комитет җитҽкчесе имзасы белҽн язмача
рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук бирелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документлар һҽм
мҽгълҥматны кҽгазь чыганакта бирҥ, мондый документларга тамга салу йҽ аларны
алу дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм
федераль законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле
ҥзидарҽ органнары карамагында булган, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче аларны, шул
исҽптҽн электрон формада алу ысулларын, аларны бирҥ тҽртибен, дҽҥлҽт органы,
җирле ҥзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар белҽн эш итҥче оешма
карамагында булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге
2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында тҥбҽндҽгелҽр алына:
1) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар,
җыемнар һҽм башка тҥлҽҥлҽр буенча бурычлар турында белешмҽлҽр-Федераль
салым хезмҽте;
2) юридик зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт
реестрыннан белешмҽлҽр Федераль салым хезмҽтеннҽн алына;
3) шҽхси эшкуар мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, Федераль салым хезмҽтеннҽн
шҽхси эшкуарларның Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан белешмҽлҽр соратып алына;
4) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан мҽгълҥматлар (кҥчемсез
милек объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары турында
мҽгълҥматлар) - дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография Федераль хезмҽте
(Росреестр);
5) муниципаль милекне, дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽге җир
кишҽрлеген, кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлергҽ тиеш
булмаган җир кишҽрлеген бирҥ турындагы шартнамҽ турында белешмҽлҽр –
Башкарма комитет;
6) дҽҥлҽт яки муниципаль милек җирлҽрендҽ, җир кишҽрлеклҽре бирмичҽ
һҽм сервитутлар билгелҽмичҽ генҽ урнашырга мҿмкин булган объектларны
урнаштыруга рҿхсҽтнамҽ-Башкарма комитет;
7) тҿзелешкҽ рҿхсҽт (Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн
билгелҽнгҽн очракларда) - Башкарма комитет;
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8) җир эшлҽрен башкаруга ордер-Башкарма комитет.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче Регламентның 2.6.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн
документларны (белешмҽлҽрне), мондый документларны тҿзҥ һҽм имзалауга
вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн расланган
электрон документлар рҽвешендҽ, Республика порталы аша гариза биргҽндҽ яисҽ
КФҤтҽ кҽгазьдҽ кҥрсҽтелгҽн документларны (белешмҽлҽрне) бирергҽ хокуклы.
2.6.3. Муниципаль хезмҽтне Республика порталы аша кисҽтҥ (актив)
режимында кҥрсҽтҥ очрагында Регламентның 2.6.1 пунктында каралган, дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн һҽм Регламентның
1.6 пунктында кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ
алынган белешмҽлҽр кулланыла.
2.6.4. Кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт хакимияте органнары, башкарма комитетның
структур бҥлекчҽлҽре тарафыннан документлар һҽм белешмҽлҽрне тапшырмау
(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез
була алмый.
2.6.5. Кҥрсҽтелгҽн органнарның вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) карамагында
булган документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (ҥз вакытында
тапшырмаган (бирмҽгҽн) хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары нигезендҽ
административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
2.6.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен гариза бирҥче тарафыннан тҥлҽҥ кертҥне
раслаучы документлар талҽп итҥ тыела.
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
белешмҽлҽр булган документларны тапшырмау мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартуы ҿчен нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
(документларны асылы буенча карамыйча кире кайтару)
2.7.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарту ҿчен тҥбҽндҽгелҽр нигез була:
1) Регламентның 2.5.1 – 2.5.6 пунктлары нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан мҿстҽкыйль рҽвештҽ тапшырылырга тиеш булган документларны
тапшырмау, яисҽ каршылыклы мҽгълҥматлар булган документларны тапшыру;
2) эшлҽрне башкару ҿчен проект документларының, фотографиялҽрнең
регламент белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килмҽве;
3) ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек кысаларында соратып алынган
законлы вҽкиллҽр турында белешмҽлҽрне раслау, гариза бирҥче исеменнҽн яисҽ
вҽкалҽтле зат тарафыннан гариза (гарызнамҽ) бирҥ;
4) тиешле органга документлар тапшыру;
5) дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр, килешенмҽгҽн
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зыяннар булган документлар, ҥз кҿчен югалткан
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документларның эчтҽлеген бертҿсле аңлатырга мҿмкинлек бирми торган
документлар тапшыру;
6) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алучы булмаган
затка муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать итҥ;
7) гариза формасы буенча мҽҗбҥри кырларны дҿрес тутырмау, гаризаның
электрон формасында һҽм тапшырылган документларда каршылыклы
мҽгълҥматлар булу;
8) гариза (гарызнамҽ) һҽм башка документлар электрон имза кулланып,
гамҽлдҽге законнарны бозып, электрон култамга белҽн кул куелу;
9) электрон документлар аларны бирҥ форматына талҽплҽргҽ туры килмҽҥ
һҽм (яки) укылмау;
10) капиталь тҿзелеш объектын технологик тоташтыру буенча эшлҽр
башкарган очракта җир кишҽрлегеннҽн файдалануга ризалык (рҿхсҽт), тҿзелешкҽ
рҿхсҽт булмау.
2.7.2. Муниципаль хезмҽтне Республика порталы аша кисҽтҥ (актив)
режимында кҥрсҽткҽн очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту каралмаган.
2.7.3. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.4. Гаризаны һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итҥчене
кабул итҥ вакытында да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты
тарафыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
(белешмҽлҽрне) ведомствоара мҽгълҥмати бҽйлҽнештҽн файдаланып алганнан соң
да, гаризаны теркҽгҽннҽн соң 7 эш кҿненнҽн дҽ артмаска тиеш.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарту турындагы карар, баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, Регламентка
12 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, Башкарма
комитетның (Башкарма комитет) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ квалификацияле электрон имза белҽн кҿчҽйтелгҽн рҽвештҽ
имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Республика порталының шҽхси кабинетына һҽм
(яки) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турында карар кабул ителгҽн кҿнне КФҤ җибҽрелҽ.
2.7.6. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар
Бердҽм порталда бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе
турындагы мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, гаризаны һҽм башка
документларны кабул итҥдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору яисҽ кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктату ҿчен нигезлҽр юк.
2.8.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр:
1) элегрҽк алынган ордер буенча җир эшлҽре ҥткҽргҽннҽн соң бозылган
тҿзеклҽндерҥ эшлҽрен торгызу буенча йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽмҽҥ;

12

2) подрядчы тарафыннан җитештерҥ кагыйдҽлҽрен һҽм срокларын санга
сукмау (ике тапкырдан артык);
3) гамҽлдҽ булмаган ордерның гамҽлдҽ булу вакытын озынайтуга запрос
бирҥ;
4) тҿзеклҽндерҥ эшлҽре тҽмамланганнан соң бозылган тҿзеклҽндерҥ
эшлҽре яңадан торгызылмау;
5) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар,
җыемнар һҽм башка тҥлҽҥлҽр буенча бурычлар булу (авария хҽллҽренҽ бҽйле
очраклардан тыш).
2.8.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге
тҿгҽл булып тора.
2.8.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, баш
тарту турындагы карар Регламентка 3 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма
нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
Башкарма комитетның (Башкарма комитет) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
турында карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетына
һҽм (яки) КФҤкҽ җибҽрелҽ.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза Бердҽм Порталда
бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган (бирелҽ торган) документ (документлар) турында
белешмҽлҽр
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.11. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥ ҿчен тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре, мондый тҥлҽҥнең
кҥлҽмен исҽплҽҥ методикасы турында мҽгълҥматны да кертеп
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешма тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта
кҿтҥнең максималь срогы
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2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтҥ вакыты-15 минуттан
да артык тҥгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽт һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать
итҥченең ҥтенечен теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе, шул исҽптҽн электрон формада
2.13.1. Гариза биргҽн кҿнне КФҤгҽ шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ гариза
бирҥчегҽ теркҽлҥ номеры һҽм электрон гариза бирҥ датасы белҽн КФҤ
АМСтанҿземтҽ бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибҽргҽндҽ гариза бирҥче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта
аша гариза җибҽрелгҽн, анда теркҽҥ номеры һҽм гариза бирҥ датасы кҥрсҽтелҽ.
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ залына, кҿтҥ залына, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында запросларны тутыру урыннарына, аларны тутыру ҥрнҽклҽренҽ
һҽм һҽр муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар исемлегенҽ,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа
мҽгълҥматларын урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерҥ, шул исҽптҽн федераль законнар
һҽм инвалидларны социаль яклау турында Татарстан Республикасы законнары
нигезендҽ инвалидлар ҿчен кҥрсҽтелгҽн объектларның ҥтемлелеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм янгын
сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ
ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрне кабул итҥ урыннары документларны рҽсмилҽштерҥ
ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълҥмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥе
(бинага уңайлы чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ кҥчеп йҿрҥ) тҽэмин ителҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедиа мҽгълҥматы мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥ
максатларында тҥбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) кҥрҥ һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итҥ функциясенең тотрыклы бозылуы
булган инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм кҥрсҽтҥ;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерҥ мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
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3) инвалидларның хезмҽт кҥрсҽтҥлҽргҽ тоткарлыксыз керҥен тҽэмин итҥ
ҿчен кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълҥмат йҿртҥчелҽрне аларның тормыш
эшчҽнлеген чиклҽҥне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен тавыш һҽм кҥрҥ мҽгълҥматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълҥматны Брайль рельефлынокталы шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽче кертҥне;
6) этне озатучыны Россия Федерациясе Хезмҽт һҽм социаль яклау
министрлыгының 2015 елның 22 июнендҽге 386н номерлы «Эт-ҥткҽргечне махсус
укытуны раслаучы документ формасын һҽм аны бирҥ тҽртибен раслау турында»
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн рҽвештҽ һҽм тҽртиптҽ махсус укытуны раслый торган
документ булган очракта һҽм аны бирҥ.
Инвалидлар ҿчен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ гамҽлгҽ ашырыла торган
объектларга һҽм ҽлеге пунктның 1 – 4 пунктларында кҥрсҽтелгҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ кулланыла торган акчаларга ҥтемлелекне тҽэмин итҥ ҿлешендҽ
2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация узган
объектларга һҽм чараларга карата талҽплҽр кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдалану мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның
дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге, шул исҽптҽн мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽрдҽн
файдаланып, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ)муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҿмкинлеге
йҽ мҿмкинлеге булмау (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле ҥзидарҽ органының
телҽсҽ кайсы Территориаль бҥлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥчене сайлау буенча
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
турындагы соратып алу юлы белҽн, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
15.1 маддҽсендҽ каралган (комплекслы запрос)
2.15.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥтемлелек кҥрсҽткечлҽре
тҥбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада
документлар кабул ителҽ торган бина урнашкан;
кирҽкле санда белгечлҽр, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар
кабул ителҽ торган биналар булу;
мҽгълҥмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе
һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥмат булу;
инвалидларга алар хезмҽтлҽрен башка затлар белҽн бертигез дҽрҽҗҽдҽ
алырга комачаулаучы каршылыкларны җиңҥдҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфат кҥрсҽткечлҽре тҥбҽндҽгелҽр:
1)
документларны кабул итҥ һҽм карау срокларын ҥтҽҥ;
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2)
муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын ҥтҽҥ;
3)
Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга
карата нигезле шикаятьлҽр булмау;
4)
мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар белҽн багланышлары саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ
хезмҽткҽрлҽре белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза
биргҽндҽ бер тапкыр башкарыла;
4.2) бер тапкыр КФҤтҽ электрон документның кҽгазь формасында
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар
белҽн бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥматны
мҿрҽҗҽгать итҥче Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҤтҽ алырга
мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҿрҽҗҽгать итҥчене яшҽҥ урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽҥ (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ
сайлау буенча телҽсҽ кайсы КФҤтҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽтне комплекслы гарызнамҽ составында
алырга хокуклы.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстерриториаль принцип буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать
итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
Республика порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм
мҽгълҥматны бирҥ;
в) электрон рҽвештҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризаларның ҥтҽлеше турында белешмҽлҽр алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын
бҽялҽҥне гамҽлгҽ ашырырга;
д) муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алырга;
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е) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары,
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерҥ процессын тҽэмин итҥче федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы
порталы, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ башкарылган карарларга
һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) шикаять бирҥ һҽм гамҽл кылмау.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең кабул итҥгҽ язылуы (алга таба - язма)
Республика порталы, КФҤ контакт-ҥзҽге телефоны ярдҽмендҽ башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кабул итҥ ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка
кҥпфункцияле кабул итҥ графигының ҥзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу
мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн датага язылу бу дата башланганчы бер тҽҥлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ соратып алына торган мҽгълҥматларны кҥрсҽтергҽ кирҽк, шул
исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн дата һҽм кабул итҥ вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры
килмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган
документларга алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ талонны раслау
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче электрон почта адресын хҽбҽр
итсҽ, кҥрсҽтелгҽн адреска, кабул итҥ датасын, вакытын һҽм урынын кҥрсҽтеп,
алдан язылуны раслау турында мҽгълҥмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итҥче мҽҗбҥри тҽртиптҽ
хҽбҽр ителҽ, алдан язылу кабул итҥнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут
ҥткҽннҽн соң килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга
хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация
һҽм аутентификация ҥтҥдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башка гамҽллҽр кылуны,
кабул итҥ максатын кҥрсҽтҥне, шулай ук кабул итҥ ҿчен вакытлыча интервалның
озынлыгын исҽплҽҥ ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирҥне талҽп итҥ тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ процедураларны электрон
рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук күп функцияле үзәкләрдә
административ процедураларны башкару үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеге тасвирламасы

17

3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ;
2) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр җибҽрҥ;
4) документларны һҽм (яки) кергҽн мҽгълҥматларны эшкҽртҥ, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар комплектын формалаштыру;
5) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
6) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ
3.2.1.Мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле
мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате административ процедураны башкару ҿчен нигез
булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып тора:
- мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгатендҽ;
- мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-палата белгече
(алга таба - консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Гариза бирҥче КФҤгҽ шҽхсҽн, телефон һҽм электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары
турында республика Порталында консультация алырга хокуклы.
КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, составы, бирелҽ торган
документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультациялҽр бирҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала
http://mfc16.tatarstan.ru к
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документлар
формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка телефон һҽм электрон почта
аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук Республика порталында, Башкарма комитет
сайтында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары, шул исҽптҽн
составы, тапшырыла торган документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт алу
ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация алырга хокуклы.
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документлар
формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау
3.3.1. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен документлар кабул итҥ
яисҽ КФҤнең читтҽн торып эшлҽҥ урыны.
3.3.1.1.Мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) шҽхсҽн ҥзе КФҤкҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм
документларны Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2.КФҤ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итҥче:
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
документлар бирҥче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килҥ-килмҽҥне
тикшерҥ ҥткҽрҽ;
КФҤ АМСта гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында кҽгазьдҽ кҥрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлауны гамҽлгҽ ашыра;
КФҤ АМСтан гариза бастыра;
гариза бирҥчегҽ тикшерҥ һҽм имзалау ҿчен хҽбҽр итҽ;
имзаланганнан соң КФҤнең АИСДА имзаланган гаризасын сканерлый;
КФҤ АМСка электрон формада яки электрон рҽвештҽ тҽкъдим ителгҽн
документларны йҿкли, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
гариза бирҥчегҽ документларны кабул итҥ ҿчен расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: җибҽрергҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
3.3.1.3. МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башкарма комитетка
электрон формада (электрон эшлҽр пакетлары составында) мҿрҽҗҽгать итҥче
МФЦ структур бҥлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ кабул
ителгҽн документлар пакетын җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
Башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен электрон
рҽвештҽ документлар кабул итҥ.
3.3.2.1. Гариза бирҥче Республика порталы аша электрон формада гариза
бирҥ ҿчен тҥбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизацияне башкара;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
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муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон формада муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешҥ фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибҽрҽ (тиешле электрон гариза
формасындагы тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза Регламентның 2.5.9 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзалана;
электрон гариза җибҽрҥ турында хҽбҽрнамҽ ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ башкарыла.
Административ процедураларның ҥтҽлеше нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: Башкарма комитетка җибҽрелгҽн электрон эш, электрон багланышлар
системасы аша.
3.3.3. Документлар комплектын башкарма комитет тарафыннан карау
3.3.3.1. Административ процедураны ҥтҽҥне башлауның нигезе булып
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка документлар килҥ
тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
башкарма комитет җитҽкчесе (алга таба - документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат):
Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документлар каралуга
кергҽннҽн соң:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендҽ номер һҽм «Документларны
тикшерҥ» статусы бирелҽ, бу Республика порталының шҽхси кабинетында
чагыла;
электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн
документларны электрон рҽвештҽ һҽм документларның электрон рҽвешлҽрен
ҿйрҽнҽ;
документларның комплектлылыгын, электрон ҥрнҽклҽренең укылышын
тикшерҽ;
Бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итҥ юлы белҽн электрон имзаның чынбарлык
шартлары ҥтҽлешен тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли.
Ҽгҽр кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзаны тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ
аның чынбарлык шартларының ҥтҽлмҽве ачыкланса, баш тарту турында карар
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проекты 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 маддҽсе пунктларын ҥз эченҽ
алырга тиеш, алар аны кабул итҥ ҿчен нигез булып тора.
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽр мондый документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле
булган очракта, документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ
документларның (мҽгълҥматның) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, алар
тапшырылмаган, дҿрес булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып тутырылган), Регламентка 12 нче кушымта
нигезендҽ формада рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар
ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Карар проектны килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында каралган
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
гаризада кҥрсҽтелгҽн ысул белҽн хҽбҽр итҽ, гаризаның теркҽҥ номерын,
гаризаның гаризаны алу датасын, аңа тапшырылган документларның исемнҽре
исемлеген, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын ҥз эченҽ алган гариза керҥ
турында хҽбҽр итҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче авария-торгызу эшлҽрен башкаруга ордер алу ҿчен
мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
авария-торгызу эшлҽрен башкаруга ордер турында белешмҽлҽрне дҽҥлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат
системасының һҽм (яисҽ) шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итҥнең мҽгълҥмати
системасын алып бару ярдҽмче системасы ордерлары реестрына кертҽ һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризада кҥрсҽтелгҽн ысул белҽн авария-торгызу эшлҽрен
башкаруга ордер җибҽрҽ.
3.3.3.2. Регламентның 3.3.3.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн процедураларны ҥтҽҥ,
техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар карауга
гариза кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту
турындагы гариза яисҽ карар проекты.
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
гарызнамҽлҽрне җибҽрҥ һҽм гавами тыңлаулар яисҽ иҗтимагый фикер алышулар
уздыру турында җирле ҥзидарҽ органнарына хҽбҽр итҥ
3.4.1. Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн кабул ителгҽн документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
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(хезмҽткҽр) тарафыннан административ процедураны башкаруга вҽкалҽтле
вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) алу тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
инфраструктур ҥсеш бҥлеге җитҽкчесе (алга таба - ведомствоара гарызнамҽлҽр
юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) булып тора.
3.4.2. Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
документларны һҽм белешмҽлҽрне Регламентның 2.6.1 пунктында каралган
белешмҽлҽрне бирҥ турында ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ (техник мҿмкинлек булмаганда - башка ысуллар белҽн) электрон
рҽвештҽ формалаштыра һҽм җибҽрҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче челтҽргҽ технологик тоташтыру (тоташтыру) ҿлешендҽ
инженер-техник тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен ремонтлау, тҿзҥ, реконструкциялҽҥ
эшлҽрен башкарганда җир эшлҽрен җитештерҥгҽ ордер алган ҿчен мҿрҽҗҽгать
иткҽн очракта һҽм, ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан Регламентның 2.5.1, 2.5.2,
2.6.1 пунктларында кҥрсҽтелгҽн документлар тапшырылса, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең аварияторгызу эшлҽрен җитештерҥгҽ ордер алуы һҽм җир эшлҽрен җитештерҥгҽ ордер
гамҽлдҽ булу вакытын озайту ҿчен мҿрҽҗҽгать иткҽн очракларда, җир ара
гарызнамҽлҽрен юллау башкарылмый.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар карау ҿчен гариза кабул
ителгҽн кҿнне башкарыла.
Административ процедураларның башкарылу нҽтиҗҽлҽре: хакимият
органнарына һҽм (яисҽ) хакимият органнарына буйсынучы оешмаларга юлланган
мҿрҽҗҽгатьлҽр.
3.4.3. Ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша килгҽн
гарызнамҽлҽр нигезендҽ белешмҽлҽр китерҥчелҽр белгечлҽре соратып алына
торган документларны (мҽгълҥматны) бирҽлҽр яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле мҽгълҥматны һҽм (яисҽ) документның булмавы турында
хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽлҽр (алга таба - баш тарту турында хҽбҽрнамҽ).
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар тҥбҽндҽге срокларда гамҽлгҽ
ашырыла:
Росреестр белгечлҽре тарафыннан җибҽрелҽ торган документлар
(белешмҽлҽр) буенча ҿч эш кҿненнҽн артык тҥгел;
башка тҽэмин итҥчелҽр буенча - ведомствоара гарызнамҽ органга яисҽ
оешмага кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара гарызнамҽгҽ
җавапны ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ
кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн
билгелҽнмҽгҽн булса, документ һҽм мҽгълҥмат бирҽ торган органга яисҽ оешмага
кергҽн кҿннҽн алып биш кҿн эчендҽ.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре тҥбҽндҽгелҽрдҽн
гыйбарҽт: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр),
яисҽ ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи затка
җибҽрелгҽн баш тарту турында хҽбҽрнамҽ.
3.4.4. Ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
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ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ документ
һҽм (яки) мҽгълҥмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ ала;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, ведомствоара
гарызнамҽлҽр җибҽрелгҽн кҿннҽн биш эш кҿне узгач, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар проектын
ҽзерли.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка 12 нче
кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, электрон документ ҽйлҽнеше
системасы аша билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре тҥбҽндҽгелҽрдҽн
гыйбарҽт: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту турында карар проекты, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документлар (белешмҽлҽр) комплекты.
3.4.5. Республика порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне кисҽтҥ (актив)
режимында кҥрсҽткҽн очракта, ведомствоара гарызнамҽлҽр җибҽрҥ гамҽлгҽ
ашырылмый.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле белешмҽлҽр Регламентның
2.6.3 пунктында каралган тҽртиптҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып алына.
3.4.6. Регламентның 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 пунктларында кҥрсҽтелгҽн
процедураларны ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын
кулланып, шул исҽптҽн Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ гаризаны теркҽгҽн
мизгелдҽн башлап гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.7. Регламентның 3.4 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты биш эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып,
ведомствоара гарызнамҽлҽр җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр) комплектына керҥ тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат-Башкарма
комитет җитҽкчесе (алга таба-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат).
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3.5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат:
3.5.2.1. Җир эшлҽрен башкаруга ордер алу, тышкы тҿзеклҽндерҥ эшлҽрен
ҿлешчҽ торгызу буенча эшлҽрне башкару турында белешмҽлҽр кертҥ, җир
эшлҽрен башкаруга ордер (кышкы чорда), җир эшлҽрен башкаруга ордер ябу
очракларында:
мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын,
ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек тҽртибендҽ кергҽн белешмҽлҽрне карый;
эшлҽрне ҥткҽрҥ урынын карау һҽм билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥкилмҽҥне бҽялҽҥ ҿчен чыгу зарурилыгы турында карар кабул итҽ;
эшлҽрне башкару урынын карау һҽм билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥкилмҽҥне бҽялҽҥ ҿчен чыгу кирҽк булган очракта, карау һҽм фотофиксация
башкара;
Регламентның 2.8.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында карар проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең бер
нҽтиҗҽсе проектын ҽзерли: җир эшлҽрен башкаруга ордер, тышкы
тҿзеклҽндерҥне ҿлешчҽ торгызу буенча эшлҽрне башкару турында белешмҽлҽр
җир эшлҽрен башкаруга ордерга (кышкы чорда), җир эшлҽрен башкаруга ордерны
ябу турында хҽбҽрнамҽлҽр ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе проектын билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар ҿч эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.2.2. Инженерлык-техник тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен ремонтлау, тҿзҥ,
ҥзгҽртеп кору эшлҽрен башкарганда җир эшлҽрен башкаруга ордер алынган
очракта, челтҽрлҽргҽ технологик тоташтыру ҿлешендҽ, ордерның гамҽлдҽ булу
вакытын җир эшлҽрен башкаруга озайту очрагында:
документлар комплекты карала;
Регламентның 2.8.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында карар проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, җир эшлҽрен башкаруга ордер проектын
яки җир эшлҽрен башкаруга ордерның гамҽлдҽ булу вакытын озайту турында
белдерҥ проектын ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе проектын билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарту турындагы карар проектын килештерҥ һҽм кул кую (алга табадокументлар проектлары) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен
җаваплы структур бҥлекчҽ җитҽкчесе, Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары,
Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан башкарыла.
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Кисҽтҥлҽр булган документларның ҽзерлҽнгҽн проектлары муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы затка кире кайтарыла. Кисҽтҥлҽрне
бетергҽннҽн соң, проектлар кабат килештерҥ һҽм кул кую ҿчен тапшырыла.
Башкарма комитет җитҽкчесе Документлар проектларына кул куйганда
Башкарма комитетның вазыйфаи затлары тарафыннан регламентның
административ процедураларны ҥтҽҥ срокларын, аларның эзлеклелеген һҽм
тулылыгын, Башкарма комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи затларының электрон
документ ҽйлҽнеше системасында килешҥлҽрен ҥтҽҥне тикшерҽ.
Административ процедураларны ҥтҽҥ сроклары, аларның эзлеклелеге һҽм
тулылыгы ҿлешендҽ хокук бозулар ачыкланган очракта, Башкарма комитет
җитҽкчесе Регламентның 4.3 пункты нигезендҽ, хокук бозуларга юл куйган
затларны җаваплылыкка тарту инициативасы белҽн чыга.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турында карар, җир эшлҽрен башкаруга ордер, тышкы тҿзеклҽндерҥ
эшлҽрен башкаруга ордерга (кышкы чорда) тышкы тҿзеклҽндерҥне ҿлешчҽ
торгызу буенча эшлҽрне башкару турында белешмҽлҽр кертҥ турында белдерҥ,
җир эшлҽрен башкаруга ордер ябылу турында белдерҥ; муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар.
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты дҥрт эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ)
3.6.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып
административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу
тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат-Башкарма
комитет җитҽкчесе (алга таба-документларны бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат).
Документлар бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ һҽм (яки) шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлеген тҽэмин итҥ буенча мҽгълҥмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥматларны
теркҽҥне һҽм кертҥне тҽэмин итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) электрон хезмҽт кҥрсҽтҥ юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе һҽм КФҤтҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
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Процедураларны ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, автомат рҽвештҽ дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган
мҽгълҥмат системасын кулланып гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре тҥбҽндҽгелҽрдҽн
гыйбарҽт: муниципаль хезмҽтне мҽгълҥмати системаларда кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ
белешмҽлҽрне урнаштыру, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ гариза
бирҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) хҽбҽр итҥ һҽм аны алу ысуллары.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ) тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап КФҤкҽ
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ электрон документның
кҽгазь формасында муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥче талҽбе
буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон
документның нҿсхҽсе аны тҿшерҥ кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне КФҤ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче республика порталы аша муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабинетына
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган, башкарма комитетның вҽкалҽтле
вазыйфаи затының (Башкарма комитет) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имзасы белҽн имзаланган документның электрон ҥрнҽге автомат рҽвештҽ
җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре: Республика порталыннан
файдаланып, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне раслаучы
документ (шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту) юлламасы
(бирҥ) булып тора.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (13 нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
юридик кҿчкҽ ия булган, техник хатаның булуын таныклаучы документлар.
Муниципаль
хезмҽт
нҽтиҗҽсе
булган
документта
кҥрсҽтелгҽн
мҽгълҥматларда техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче
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(вҽкалҽтле вҽкил) почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), Республика
порталы яки КФҤ аша бирҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, кушымталы документлар белҽн гаризаны терки
һҽм документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽҥ датасыннан
алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи затка карауга юнҽлтелгҽн.
3.7.3. Документларны эшкҽртҥгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр
кертҥ максатларында Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны
гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган
документның оригиналын тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн ҥзе имза сала, яисҽ
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) адресына техник хата
булган документның тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан
яисҽ җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан
соң ике эш кҿне дҽвамында гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
бирелгҽн (юнҽлешле) документ.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне тикшереп тору тәртибе һәм рәвешләре
4.1. Җаваплы вазыйфаи затлар тарафыннан Регламент нигезлҽмҽлҽренең һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ талҽплҽрне билгели торган башка норматив
хокукый актларның ҥтҽлешен һҽм башкарылуын агымдагы контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итҥ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокукларын бозуларны ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, җирле
ҥзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен тикшереп тору рҽвешлҽре
тҥбҽндҽгелҽр:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ документлары проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ;
2) эш башкаруны тикшерҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрҥчелҽр;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешенҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
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ҥтҽҥче вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр,
шулай ук хокук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч чаралар кҥрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда
билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеге ҥтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыруга җаваплы җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе
урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыручы бҥлек башлыгы
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турындагы
нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе
һҽм рҽвешлҽре
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органы эшенең ярты еллык
яисҽ еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга) һҽм планнан тыш булырга
мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ (комплекслы
тикшерҥлҽргҽ) бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет
мҿрҽҗҽгате буенча каралырга мҿмкин.
4.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затларының муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында алар кабул итҽ торган (башкарыла торган) карарлары
һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) ҿчен җаваплылыгы
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча, мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең
хокуклары бозылган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплылыкка тартыла.
Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе белдерҥлҽрне вакытында тикшермҽгҽн
ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (башкарыла
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка
муниципаль хезмҽткҽрлҽр законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы булалар.

28

4.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан да, тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм
рҽвешлҽренҽ карата талҽплҽрне характерлый торган нигезлҽмҽлҽр
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле
ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау
мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) карата, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәгенә, 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддәсендәге 1.1 ӛлешендә күрсәтелгән оешмаларга, шулай ук
аларның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, хезмәткәрләргә
карата судка кадәр (судтан тыш) тәртип
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең,
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽтне кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре,
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган кҥпфункцияле ҥзҽк, оешмалар, шулай ук
аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
белдерҥ хокукына ия.
Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала, шул исҽптҽн
тҥбҽндҽге очракларда:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 15.1 маддҽсендҽ кҥрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽҥ срогын
бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган
яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп итҥ яисҽ
гамҽлгҽ ашыру;
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4) Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
муниципаль хокукый актларда каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк
хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр
(судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерҥ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
6) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган тҥлҽҥне талҽп
итҥ;
7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең,
оешмаларның вазыйфаи затының, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның яисҽ аларның
хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда биргҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тартуы яисҽ
мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозуы. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ
вакытын һҽм тҽртибен бозу;
9) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору.
Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле ҥзҽккҽ 210-ФЗ
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номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
7 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш,
документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн документларның
яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка
кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына
һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле
ҥзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе
йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
5.2. Шикаять язмача кҽгазьдҽ, электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы), шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр югары органга (аның булганда) бирелҽ яисҽ ул
булмаганда, турыдан-туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе
тарафыннан карала. Кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр шушы кҥпфункцияле ҥзҽк
җитҽкчесенҽ тапшырыла. Кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ
Татарстан Республикасы норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. Оешмалар хезмҽткҽрлҽренең 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша,
кҥпфункцияле ҥзҽк аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмати
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. Кҥп функцияле ҥзҽкнең, кҥп
функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмат
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-
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телекоммуникация челтҽрен, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтларын, Бердҽм
порталны яисҽ республика порталын кулланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаять ҥз эченҽ алырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре,
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ
торган муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм (яисҽ) хезмҽткҽренең,
оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы булган очракта), яшҽҥ урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме,
мҿрҽҗҽгать итҥче - юридик зат урнашкан урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук
контактлы телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булган очракта);
3) муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽткҽре, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең
шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында
белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итҥче алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының яисҽ
муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) белҽн
килешми. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы
документлар (булганда), йҽ аларның кҥчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең иртҽгесеннҽн соңгы эш кҿненнҽн дҽ
соңга калмыйча теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп функцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ
куючы органга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмага яисҽ югарыдагы органга (булганда) килгҽн
шикаять аны теркҽгҽннҽн соң, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ шикаять белдергҽн очракта, аны теркҽгҽн кҿннҽн унбиш эш
кҿне эчендҽ каралырга тиеш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽ йҽ
рҿхсҽт ителгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн тҽртип бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн алып биш эш кҿне эчендҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
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1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм
хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясенең норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ,
канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган
кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язмача һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында
мотивлаштырылган җавап җибҽрелҽ.
5.7. канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле шикаятьне таныган очракта, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавап итеп башкарма комитет, кҥпфункцияле ҥзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган гамҽллҽр турында
мҽгълҥмат бирелҽ, ачыкланган хокук бозуларны муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт алу максатларында
башкарырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта,
кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне тикшерҥ барышында яисҽ нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
вазыйфаи зат, шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган
материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽ.
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Регламентка
1 нче кушымта
ТЫШКЫ ТӚЗЕКЛӘНДЕРҮ ЭЛЕМЕНТЛАРЫН БОЗУ БЕЛӘН БӘЙЛЕ
ҖИР ЭШЛӘРЕН БАШКАРУ
ОРДЕРЫ №_________

__.__.20__е.
Заказчы:
Эшлҽр башкаручы: _______________________________________________________________________________
Подрядчының адресы һҽм телефоны: ________________________________________________________________
Субподрядчының адресы һҽм телефоны: _____________________________________________________________
Җир эшлҽре башкару рҿхсҽт ителҽ:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Эшлҽр башкару тҽртибе һҽм ысулы:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Яшел зонада эшлҽҥгҽ талҽплҽр: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Эшлҽр башкару рҿхсҽт ителҽ.
«___»_____20__е «___»_______20__е. кадәр
Тҿзеклҽндерҥ эшлҽрен башкару

Вазыйфаи зат (ФИА)
(органның вазыйфаи заты имзасы)
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Регламентка
2 нче кушымта
ТЫШКЫ ТӚЗЕКЛӘНДЕРҮ ЭЛЕМЕНТЛАРЫН БОЗУ БЕЛӘН БӘЙЛЕ
АВАРИЯ-ТОРГЫЗУ ЭШЛӘРЕН БАШКАРУГА
ОРДЕР № _______
__.__.20__е.
Заказчы: ____________________________________________________________________________
(юридик затлар ҿчен оешманың исеме, ИНН/ физик затлар ҿчен гариза бирҥченең ФИОсы)

Эшлҽр башкаручы: _________________________________________________________________
(оешма исеме, җаваплы затның ФИОсы, телефоны)

Эш тҿре: ___________________________________________________________________________
Челтҽрлҽрнең исеме __________________________________________________________________
Эшлҽр башкару адресы: _____________________________________________________________
___________ ш. муниципаль берҽмлегенең Башкарма комитеты белҽн «_____» ___________ 20___е. № ___
проект нигезендҽ,
Җир эшлҽре башкару рҿхсҽт ителҽ «___»_____20__е. «___»_______20__е. кадәр, шул исҽптҽн бозылган
тҿзеклҽндерҥ эшлҽрен тҽмамлау.
Эшлҽр башкару тҽртибе һҽм ысулы:
Яшел зонада эшлҽргҽ талҽплҽр:

Вазыйфаи зат (ФИА)
(органның вазыйфаи заты имзасы)
Ордер билгелҽнгҽн вакыт эчендҽ гамҽлдҽ. Эшлҽрне ордерны тулысынча рҽсмилҽштергҽннҽн соң гына башкарырга
кирҽк.
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Регламентка
3 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган бланкы)

Җир эшлҽрен башкаруга ордер (рҿхсҽт) бирҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында
КАРАР
_______________________________________________мҿрҽҗҽгатенҽбҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)

гариза № _______ _____._____.________ее., ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында карар кабул ителде, шуңа бҽйле рҽвештҽ:
1.
2.

Вазыйфаи зат (ФИА)
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИА)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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Регламентка
4 нче кушымта
(муниципаль берҽмлекнең
җирле ҥзидарҽ органы исеме)

кемнҽн
_________________________________________
( алга таба - мҿрҽҗҽгать итҥче)
(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый формасы,
дҽҥлҽт теркҽве турында белешмҽлҽр; физик затлар ҿчен - фамилиясе,
исеме, атасының исеме, паспорт мҽгълҥматлары)

Тышкы тӛзекләндерү элементларын бозу белән бәйле
җир эшләрен башкаруга ордер алу ӛчен
гариза
Объект һҽм аны билгелҽҥ:
______________________________________________________________________
(торак йорт, административ бина, инженерлык челтҽрлҽре һ. б.)

______________________________________________________________________.
Адресы: ____________________________________________________________.
Район: _____________________________________________________________.
Трасса схемасын килештерҥ реквизитлары _________________е. № ___________
Эшлҽр башкару исеме һҽм урыны:
______________________________________________________________________
Тышкы тҿзеклҽндерҥ элементларын бозу мҽйданы:
- юл катламы _________ кв.м;
- тротуарның асфальт катламы _________ кв.м;
- җирле юлның асфальт катламы ______ кв.м;
- газон _________ кв.м.
Эшлҽр башкаруның талҽп ителҽ торган сроклары: «___» _______________ 20___е.
«___» ______________ 20___е. кадҽр
Заказчы: _________________________________________________________.
(югары оешма кҥрсҽтелгҽн тулы исем)
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Адресы:
юридик: ______________________________________________________,
факттагы: _______________________________________________________.
Тел. _______________________________________________________________.
ИНН _____________________________, и/с _____________________________,
банк ______________________________________________________________,
БИК ______________________________, корр/с __________________________.
ОКПО буенча код ____________________.
ОКОНХ буенча код ___________________.
Заказчының бурычлары
Раслыйм:
1) подрядчы оешма белҽн подряд килешҥе булу;
2) объектка проект-смета документлары булу һҽм финанслау белҽн тҽэмин ителҥ;
3) бозылган юл катламнарын, яшел ҥсентелҽрне һҽм башка тҿзеклҽндерҥ
элементларын ҥз акчалары хисабына торгызган ҿчен җаваплылык;
4) объектны файдалануга кайтару турында актка кул куелганнан соң билгелҽнгҽн
вакыт эчендҽ утыртулар һҽм деформациялҽр барлыкка килгҽндҽ торгызу эшлҽрен
башкаруның гарантияле срогын ҥтҽҥ ҿчен җаваплылык.
_________________ _____________ ______________________________________
(вазыйфасы) (имза) (Ф.И.А.)

«___» _____________ 20___ е.
Подрядчы: ________________________________________________________.
(югары оешма кҥрсҽтелгҽн тулы исем)

Адресы:
юридик: ______________________________________________________,
факттагы: _______________________________________________________.
Тел. _______________________________________________________________.
СРО (допуск к работам): _____________________________________________.
ИНН _____________________________, и/с _____________________________,
банк ______________________________________________________________,
БИК _______________________, корр/с ________________________________.
ОКПО буенча код ____________________.
ОКОНХ буенча код ___________________.
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Субподрядчы: _____________________________________________________.
(югары оешма кҥрсҽтелгҽн тулы исем)

Адресы:
юридик: ______________________________________________________,
факттагы: _______________________________________________________.
Тел. _______________________________________________________________.
СРО (эшлҽргҽ рҿхсҽт): _____________________________________________.
ИНН _____________________________, и/с _____________________________,
банк ______________________________________________________________,
БИК _______________________, корр/с ________________________________,
ОКПО буенча код ____________________.
ОКОНХ буенча код ___________________.
Подрядчы (субподрядчы) йӛкләмәләре
Подрядчы гарантияли:
1) тҿзелеш срокларын ҥтҽҥ;
2) подрядчы башкара торган эшлҽрне башкару белҽн бҽйле эшчҽнлекне
регламентлый торган ҿлештҽ закон талҽплҽрен ҥтҽҥ, ҽ аларны бозу очрагында
гамҽлдҽге законнар нигезендҽ җавап тоту.
Подрядчы хҽбҽр иткҽнчҽ, җитештерҥче тарафыннан эшлҽр башкару срокларын
системалы рҽвештҽ ҥтҽмҽгҽн очракта, ҽлеге оешма ордерын бирҥ элек башланган
эшлҽр тҽмамланганчы вакытлыча туктатылырга мҿмкин.
___________________ __________________
_________________________________
(вазыйфасы) (имза) (Ф.И.А.)

«___»___________ 20__ е.
Эшлҽрне җаваплы җитештерҥче: ___________________________________
(Ф.И.А.)

______________________________________________________________________,
вазыйфасы: ______________________________________, тел. _________________.
Эшләрне җаваплы җитештерүченең бурычлары
Тҿзеклҽндерҥ Кагыйдҽлҽрен ҥтҽҥне гарантиялим ___________________________
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______________________________________________________________________,
Территорияне тҿзеклҽндерҥгҽ бҽйле җир, тҿзелеш һҽм ремонт эшлҽрен оештыру
һҽм уздыру турында Нигезлҽмҽлҽр __________________________
____________________________________________________________________,
СНиП, чисталык һҽм тҽртип бозу очрагында гамҽлдҽге законнар нигезендҽ
җаваплылык тотарга ҽзер.
«___» ____________ 20___ е. _____________________________________________
(Ф.И.А., эшлҽрне җаваплы җитештерҥченең имзасы)
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Регламентка
5 нче кушымта
(муниципаль берҽмлекнең
җирле ҥзидарҽ органы исеме)

кемнҽн
_________________________________________
( алга таба - мҿрҽҗҽгать итҥче)
(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый формасы,
дҽҥлҽт теркҽве турында белешмҽлҽр; физик затлар ҿчен - фамилиясе,
исеме, атасының исеме, паспорт мҽгълҥматлары)

Инженерлык коммуникацияләрен авария-торгызу эшләренә бәйле рәвештә
җир эшләрен башкаруга ордер алу ӛчен
гариза

Эшлҽрне ҥткҽрҥ атамасы һҽм урыны:
______________________________________________________________________
Тышкы тҿзеклҽндерҥ элементларын бозу мҽйданы:
- юл катламы _________ кв.м;
- тротуарның асфальт катламы _________ кв.м;
- җирле юлның асфальт катламы ______ кв.м;
- газон _________ кв.м.
Эшлҽрне башлау датасы: «___» _______________ 20___ е.
Заказчы: ________________________________________________________.
(югары оешма кҥрсҽтелгҽн тулы исем)

Адресы:
юридик: ______________________________________________________,
факттагы: _______________________________________________________.
Тел. _______________________________________________________________.
ИНН _____________________________, и/с _____________________________,
банк ______________________________________________________________,
БИК ______________________________, корр/с __________________________.
ОКПО буенча код ____________________.
ОКОНХ буенча код ___________________.
Подрядчы: ___________________________________________________________.
(югары оешма кҥрсҽтелгҽн тулы исем)
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Адресы:
юридик: ______________________________________________________,
факттагы: _______________________________________________________.
Тел. _______________________________________________________________.
ИНН _____________________________, и/с _____________________________,
банк ______________________________________________________________,
БИК ______________________________, корр/с __________________________.
ОКПО буенча код ____________________.
ОКОНХ буенча код ___________________.
Субподрядчы: ______________________________________________________.
(югары оешма кҥрсҽтелгҽн тулы исем)

Адресы:
юридик: ______________________________________________________,
факттагы: _______________________________________________________.
Тел. _______________________________________________________________.
ИНН _____________________________, и/с _____________________________,
банк ______________________________________________________________,
БИК ______________________________, корр/с __________________________.
ОКПО буенча код ____________________.
ОКОНХ буенча код ___________________.
Эшлҽрне җаваплы җитештерҥче: _____________________________________,
(Ф.И.А.)

вазыйфасы: _____________________________________, тел. ________________.
Заказчының вҽкалҽтле заты имзасы:
_________________ _____________ ________________________________
(вазыйфасы) (имза) (Ф.И.А.)

«___» _____________ 20___ е.
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Регламентка
6 нчы кушымта
(муниципаль берҽмлекнең
җирле ҥзидарҽ органы исеме)

кемнҽн
_________________________________________
( алга таба - мҿрҽҗҽгать итҥче)
(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый формасы,
дҽҥлҽт теркҽве турында белешмҽлҽр; физик затлар ҿчен - фамилиясе,
исеме, атасының исеме, паспорт мҽгълҥматлары)

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

Ордер «____» ________________ 20___ е. № _________.
Эшлҽр башкару исеме һҽм урыны:
______________________________________________________________________
Эшлҽрне җаваплы җитештерҥче: __________________________________,
(Ф.И.А.)

вазыйфасы: _______________________________________, тел. _____________.
Заказчының вҽкалҽтле заты имзасы:
_________________ _____________ _______________________________________
(вазыйфасы) (имза) (Ф.И.А.)

«___» _____________ 20___ е.
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Регламентка
7 нче кушымта
(муниципаль берҽмлекнең
җирле ҥзидарҽ органы исеме)

кемнҽн
_________________________________________
( алга таба - мҿрҽҗҽгать итҥче)
(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый формасы,
дҽҥлҽт теркҽве турында белешмҽлҽр; физик затлар ҿчен - фамилиясе,
исеме, атасының исеме, паспорт мҽгълҥматлары)

Тышкы тӛзекләндерү эшләрен башкару турында
ордерга билге кертү ӛчен
гариза

Ордер «____» ________________ 20___ е. № _________.
Эшлҽр башкару исеме һҽм урыны:
______________________________________________________________________
Эшлҽрне җаваплы җитештерҥче: __________________________________,
(Ф.И.А.)

вазыйфасы: _______________________________________, тел. _____________.
Заказчының вҽкалҽтле заты имзасы:
_________________ _____________ _______________________________________
(вазыйфасы) (имза) (Ф.И.А.)

«___» _____________ 20___ е.
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Регламентка
8 нче кушымта
Җир эшлҽрен җитештерҥ урынын
фотога тҿшерҥ талҽплҽре
1. Мҿрҽҗҽгать итҥче җир эшлҽре башланганчы һҽм булганнан соң
урыннарны фотога тҿшерергҽ тиеш.
2. Фотога тҿшерҥ тҽҥлекнең якты вакытында (караңгы вакытта - ясалма ут
кулланып) башкарылырга тиеш. Фотода җирлектҽге бҽйлҽнеш, туфрак, рельеф,
урам-юл челтҽре, яшел ҥсентелҽр, биналар һҽм корылмалар, кече архитектура
формалары белҽн бҽйле җир эшлҽре ҥткҽрҥ урыны булырга тиеш.
3. Архивта алга таба саклау ҿчен фотофиксация JPEG форматында 1280 *
960 пиксельдҽн минималь рҿхсҽт белҽн тапшырылырга тиеш.
4. Файлларны башка формат һҽм башка сыйфат белҽн конвертациялҽҥ
ярамый.
5. Кҥрсҽтелҥче фотофиксация саны:
- инженерлык коммуникациялҽрен авария-торгызу эшлҽре белҽн бҽйле җир
эшлҽрен башкарганда-җитештерҥ урынының кимендҽ ике фотосурҽте (тҿрле
ракурслардан);
- Тышкы тҿзеклҽндерҥ элементларын (линия объектлары) бозу белҽн бҽйле
җир эшлҽрен башкарганда-җитештерҥ урынының кимендҽ ике фотосурҽте (тҿрле
ракурслардан) объектның бҿтен озынлыгы буенча һҽр 20 метр саен.
6. Пленкадан һҽм кҽгазьгҽ ябыштырылган фотосурҽтлҽрне тҽкъдим итҥ
рҿхсҽт
ителми.
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Регламентка
9 нчы кушымта
Гарантияле йӛкләмә
Инженерлык-коммуникация (җир казу) эшлҽре җитештерҥче
______________________________________________________________________,
(эшлҽр җитештерҥче исеме)

______________________________________________________________________
(фактик һҽм юридик адреслар, телефон)

______________________________________________________________________,
________________________________________________________________йҿзендҽ
(вазыйфасы, законлы вҽкилнең Ф.И.А.сы)

______________________________________________________________________,
____________________________________________ нигезендҽ гамҽл кылучы,
(законлы вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ)

һҽм заказчы ____________________________________________________________
______________________________________________________________________,
(заказчының исеме)

______________________________________________________________________
(фактик һҽм юридик адреслар, телефон)

______________________________________________________________________,
________________________________________________________________йҿзендҽ
(вазыйфасы, законлы вҽкилнең Ф.И.А.сы)

______________________________________________________________________,
____________________________________________ нигезендҽ гамҽл кылучы,
(законлы вҽкил вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ)

1. Тҿзеклҽндерҥ объектын файдалануга кайтару турындагы актка кул куелганнан
соң биш ел дҽвамында, утыртулар һҽм деформациялҽр барлыкка килгҽндҽ,
тҿзеклҽндерҥнең кабат торгызылуы ачыкланган мизгелдҽн алып биш кҿн эчендҽ,
ҥз
хисабына
башкарылачагын
гарантиялилҽр:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
(эш тҿре, тҿзеклҽндерҥ объекты һҽм аның урнашу урыны)

2. Тҿзелеш барышында махсуслаштырылган тикшеренҥ оешмасының
махсуслаштырылган инженерлык коммуникациялҽрен тҿзҥ, коммуникациялҽрне
капиталь ремонтлаганда һҽм алыштырганда траншеялар (ГНБ приямкалары)
салганга, эзлҽнҥ оешмасының ГНБ буй профильлҽрен тапшырганчы ҥтҽтҥ
эшлҽрен башкару; _______________________ муниципаль районы Картасына
(планына) инженерлык коммуникациялҽре һҽм тҿзелешенҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ ҿчен
инженерлык челтҽрлҽренең башкарма планын тапшыруны.
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Эш җитештерҥче:
_______________________ _______________ _______________________________
(вазыйфасы) (имза) (законлы вҽкилнең Ф.И.А.сы)

М.У.
Заказчы:
_______________________ _________________ _____________________________
(вазыйфасы) (имза) (законлы вҽкилнең Ф.И.А.сы)

М.У.
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Регламентка
10 нчы кушымта
Тҿзеклҽндерҥ һҽм юлларның җимерелгҽн элементларын торгызу буенча
эшлҽрне арадаш кабул итҥ (кышкы чорда эшлҽр башкарганда)
акты
"__" ________ 20__ е.
___________________________________________________________________________
(эшлҽр башкару исеме һҽм адресы)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Ордер "__" ________ 20__ е. № ____.
Эшлҽрне башкару вакыты: "__" ________ 20__ е. "__" ________ 20__ е. кадҽр
Ачылу урыннарын кҥмҥ бҿтен тирҽнлектҽ техник шартлар нигезендҽ башкарылды:
___________________________________________________________________________
(яшерен эшлҽр ҿчен актлар)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Юл ҿслеге, тротуар, поребриклар торгызылды:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Инженерлык челтҽрлҽрен салганнан соң планировка яңартылды:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Заказчы вҽкиле:
________________________ _______________ ________________________________
(вазыйфасы)
(имзасы)
(имзаны киңҽйтҥ)
М.У.
Представитель подрядчика:
________________________ _______________ ________________________________
(вазыйфасы)
(имзасы)
(имзаны киңҽйтҥ)
М.У.
Представитель Исполнительного комитета:
________________________ _______________ ________________________________
(вазыйфасы)
(имзасы)
(имзаны киңҽйтҥ)
Ҽлеге акт нигезендҽ ордер ябык дип санала торган документ булып тормый.
Тҿзеклҽндерҥ һҽм юлларның җимерелгҽн элементларын ахыргы торгызу 25 апрельдҽн
31 майга кадҽр башкарыла һҽм кабул итҥ акты буенча ҽлеге эшлҽр тҽмамланганнан соң
ҿч кҿн эчендҽ тапшырыла.
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Регламентка
11 нче кушымта
Тышкы тҿзеклҽндерҥ элементларын
бозу белҽн бҽйле эшлҽрне җитештергҽннҽн соң
тҿзеклҽндерҥ эшлҽрен кабул итҥ
акты
"__" ________ 20__ е.
1. Ордер "__" ________ 20__ е. № _______.
Ордер буенча эшлҽр башкару вакыты: "__" ________ 20__ е. "__"________ 20__ е. кадҽр.
2. Эшлҽрнең исеме һҽм җитештерҥ адресы: _________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
3. Ачылу урыннарын кҥмҥ бҿтен тирҽнлектҽ техник шартлар нигезендҽ башкарылды
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
4. Асфальт ҿслеге (юлның машиналар йҿрҥ ҿлеше, тротуарлар, подъездларга һҽм чҥп
урыннарына якын килҥ юллары, отмосткалар) һҽм поребриклар торгызылды
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
5. Зарарланган газон, куаклар, агачлар кара туфрак, кабат чҽчҥ һҽм утырту юлы белҽн
торгызылды ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
6. Газон, мҽйданчыклар һ. б. янындагы коймалар торгызылды ________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Заказчы вҽкиле:
________________________ _______________ ________________________________
(вазыйфасы)
(имзасы)
(имзаны киңҽйтҥ)
М.У.
Представитель подрядчика:
________________________ _______________ ________________________________
(вазыйфасы)
(имзасы)
(имзаны киңҽйтҥ)
М.У.
Представитель Исполнительного комитета:
________________________ _______________ ________________________________
(вазыйфасы)
(имзасы)
(имзаны киңҽйтҥ)

49

Регламентка
12 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган бланкы)

Җир эшлҽрен башкаруга ордер (рҿхсҽт) бирҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту турында
карар
_______________________________________________мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)

гариза № _______ _____._____.________ее., ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында карар кабул ителде, шуңа бҽйле рҽвештҽ:
1.
2.

Вазыйфаи зат (ФИА)
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИА)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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13 нче кушымта
Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ
Кемнҽн:_____________________
Техник хатаны тӛзәтү турында
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
__________________________________________________________________
(хезмҽт кҥрсҽтҥ атамасы)
Язылган:__________________________________________________________
_____________________________________________________________
Дҿрес белешмҽлҽр:_______________________________________________
__________________________________________________________________
Тҿзҽтелгҽн техник хатаны тҿзҽтеп, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне ҥтенҽм.
Тҥбҽндҽге документларны китерҽм:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, мондый карарны җибҽрҥегезне сорыйм:
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________;
тҥбҽндҽге адрес буенча кҽгазь чыганактагы таныкланган кҥчермҽ
рҽвешендҽ:
________________________________________________________________.
Минем шҽхесемҽ караган һҽм мин тҽкъдим иткҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын чын-чынлап раслыйм. Гаризага кушып
бирелгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза тапшырган вакытта бу
документлар гамҽлдҽ һҽм дҿрес белешмҽлҽргҽия.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.А.)

Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитетының
2021 елның 29 июлендҽге
281 номерлы карарына
2 нче кушымта
Җир кишәрлегенең шәһәр тӛзелеше планын бирү буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге административ регламенты (алга
таба - Регламент) җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын бирҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартын һҽм тҽртибен (алга таба - муниципаль
хезмҽт) билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: җир кишҽрлеклҽре милекчелҽре булган
яки даими (сроксыз) файдалану, тҥлҽҥсез файдалану, гомерлек мирас итеп алу
хокукында җир кишҽрлеклҽре белҽн файдаланучы физик һҽм юридик затлар (алга
таба – мҿрҽҗҽгать итҥче) аренда шартнамҽсе, субаренда килешҥе буенча.
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҽнфҽгатьлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вҽкалҽтле затлар һҽм физик затларның законлы вҽкиллҽре
(алга таба – мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) тҽкъдим итҽ ала.
1.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥмат:
1.3.1. муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
тҥбҽндҽгелҽргҽ урнаштырыла:
1) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре
биналарында урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы
мҽгълҥмат стендларында;
2) Муниципаль районының Интернет мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://alekseevskiy.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
тҥбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
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3) Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы башкарма
комитетында (алга таба – Башкарма комитет);
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ рҽвешендҽ) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазьдҽ почта аша, электрон рҽвештҽ.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат Республика реестрындагы
белешмҽлҽр нигезендҽ гариза бирҥчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥматтан файдалану мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан нинди дҽ булса
талҽплҽрне ҥтҽмичҽ, шул исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча,
гамҽлгҽ ашырыла, аны мҿрҽҗҽгать итҥченең техник чараларына урнаштыру
программа тҽэминатының хокук иясе белҽн лицензияле яисҽ башка килешҥ
тҿзҥне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итҥчене теркҽҥне яисҽ авторизациялҽҥне яисҽ
аларга шҽхси мҽгълҥматлар бирҥне кҥздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ,
кергҽн мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш
графигы, белешмҽ телефоннары); муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары һҽм
сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала
торган норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турындагы гаризаны карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында,
гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
барышы турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта
урнаштыру урыны турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең гамҽллҽренҽ яисҽ
гамҽл кылмауларына карата шикаять белдерҥ яисҽ гамҽллҽр кылмау тҽртибе
турында; Башкарма комитетның вазыйфаи затларының гамҽллҽрен яки гамҽл
кылмау турында мҽгълҥмат урнаштыру турында мҽгълҥмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы
бҥлекнең вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында кҥрсҽтелгҽн
мҽсьҽлҽлҽрне җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып 3 эш
кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ
бирелҽ. Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирҥ мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат
Алексеевск муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм Башкарма комитет
биналарындагы мҽгълҥмат стендларында мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен
урнаштырыла.
Мҽгълҥмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла
торган Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат муниципаль
хезмҽт турында 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
белешмҽлҽр, Регламентның булу урыны, белешмҽ телефоннары, Башкарма
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комитетының эш вакыты турындагы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ гаризаларны
кабул итҥ графигы турындагы белешмҽлҽр керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми
бастырып чыгару чыганакларын кҥрсҽтеп), муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль
районның рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең
читтҽн торып эш урыны – «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽрен раслау турында»
2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте карары
белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан
Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл) җирлегендҽ һҽм шҽһҽр
округында тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офисы);
техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн
һҽм документка (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр шуларга нигезлҽнеп кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең
туры килмҽвенҽ китергҽн хата (язу, хҽреф хатасы, грамматик яисҽ арифметик хата
йҽ мондый хата);
ИАБС - Электрон рҽвештҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кулланыла
торган
мҽгълҥмати
системаларның
мҽгълҥмати-технологик
хезмҽттҽшлеген тҽэмин итҥче инфраструктурада идентификация һҽм
аутентификациянең бердҽм системасы.
Мҽгълҥмати аралашуда катнашучыларның (мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең һҽм
башкарма хакимият органнарының һҽм җирле ҥзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының) дҽҥлҽт мҽгълҥмат системаларында һҽм башка мҽгълҥмат
системаларында булган мҽгълҥматтан файдалануын тҽэмин итҥче федераль
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы;
КФҤ - «Татарстан Республикасында дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге» дҽҥлҽт бюджет учреждениесе;
КФҤ АМС - Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽренең автоматлаштырылган мҽгълҥмат
системасы.
Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - гариза)
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның
27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддҽсендҽге 3 пункты (алга
таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ аңлашыла.
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын бирҥ.
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру органы
атамасы
Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы башкарма комитеты.
2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенҽ тасвирлама
2.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булып тора:
1) җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы (1 нче кушымта);
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар (2 нче
кушымта).
2.3.2. Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планында кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥмат
проект документациясен ҽзерлҽҥ ҿчен, тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу ҿчен, аны биргҽн
кҿннҽн алып ҿч ел дҽвамында файдаланылырга мҿмкин.
2.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «Электрон
имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба – 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ Республика порталының шҽхси
кабинетына башкарма комитет (яисҽ Башкарма комитет) вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн имзаланган электрон
документ рҽвешендҽ җибҽрелҽ.
2.3.4. Гариза бирҥченең телҽге буенча, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
КФҤтҽ Башкарма комитет тарафыннан җибҽрелгҽн, КФҤ мҿһере һҽм КФҤ
хезмҽткҽре имзасы белҽн расланган кҽгазьдҽ бастырылган электрон документ
нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
2.3.5. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ яки электрон документ нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген исҽпкҽ алып,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
законнарында каралган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган
документларны бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты-10 эш кҿне.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты гаризаны теркҽгҽннҽн соң икенче кҿнне
исҽплҽнҽ башлый.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору каралмаган.
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2.4.3. Электрон документ формасында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булып торган документ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм
теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе
2.5.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итҥ
категориясенҽ һҽм нигезенҽ карамастан, тҥбҽндҽге документларны тапшыра:
1)шҽхесне раслаучы документ (КФҤкҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ бирелҽ);
2) гариза:
- КФҤкҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазьдҽ документ формасында (3 нче
кушымта);
- электрон формада (тиешле мҽгълҥматларны гаризаның электрон
формасына кертҥ юлы белҽн тутырыла), Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽренҽ
туры китереп, Республика порталы аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ имзаланган;
3) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ,
мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать
иткҽн очракта (физик затларның законлы вҽкиллҽреннҽн тыш);
4) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн җир
кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документлар.
2.5.2. Гариза һҽм кушымта бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тҥбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган (расланган)
электрон документлар рҽвешендҽ КФҤ аша һҽм кҽгазьдҽ һҽм электрон
документлар рҽвешендҽ;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.3. Физик затлар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр гариза һҽм кирҽкле
документларны республика порталы аша җибҽргҽндҽ гаризаны гади электрон
имза белҽн имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен гариза бирҥчегҽ КМБДРда теркҽлҥ
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алу язмасын стандарт
дҽрҽҗҽсеннҽн дҽ ким булмаган дҽрҽҗҽгҽ кадҽр расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре гариза һҽм кирҽкле документларны республика порталы аша
җибҽргҽндҽ гаризаны кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
имзалыйлар.
Регламентның 2.5.1 пунктындагы 3, 4 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн
документларны тапшырганда, мҿрҽҗҽгать итҥче Республика порталы аша
документларның электрон ҥрнҽклҽрен яисҽ «Электрон имза турында» 2011 елның
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6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ, мондый
документларны тҿзҥгҽ һҽм имзалауга вҽкалҽтле затлар, шул исҽптҽн нотариуслар
тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
документларны электрон рҽвештҽ тапшыра.
2.5.4. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ тыела:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисҽ
аларны гамҽлгҽ ашыру каралмаган гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыру ҿчен документлар
һҽм мҽгълҥмат бирҥ;
2) муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽҥлҽт органнарына,
җирле ҥзидарҽ органнарына, оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ белҽн бҽйле гамҽллҽрне,
шул исҽптҽн килешҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр алу һҽм кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ кҥрсҽтелҽ торган документлар һҽм мҽгълҥмат алудан тыш, шул
исҽптҽн 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 маддҽсендҽге 1 ҿлешендҽ
кҥрсҽтелгҽн исемлеккҽ кертелгҽн (кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр);
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканда, яисҽ тҥбҽндҽге
очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яки) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн
документлар һҽм мҽгълҥмат бирҥ:
а) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив хокукый актларның
талҽплҽрен ҥзгҽртҥ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны беренче
тапкыр биргҽннҽн соң;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тартканнан соң бирелгҽн документларда, яисҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ яисҽ элек бирелгҽн документлар комплектына кертелмҽгҽн хаталар
булу;;
в) документларның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлану яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканнан соң, йҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканнан соң мҽгълҥматны ҥзгҽртҥ.;
г) Башкарма комитетның, КФҤ хезмҽткҽренең вазыйфаи затының, КФҤ
хезмҽткҽренең хаталы яки хокукка каршы гамҽллҽре (гамҽл кылмау) фактын
(билгелҽрен) ачыклау, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта Башкарма комитет җитҽкчесе имзасы белҽн язмача
рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук бирелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документлар һҽм
мҽгълҥматны кҽгазь чыганакта бирҥ, мондый документларга тамга салу йҽ аларны
алу дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм
федераль законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
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2.6. Дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле
ҥзидарҽ органнары карамагында булган, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче аларны, шул
исҽптҽн электрон формада алу ысулларын, аларны бирҥ тҽртибен, дҽҥлҽт органы,
җирле ҥзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар белҽн эш итҥче оешма
карамагында булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге
2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында тҥбҽндҽгелҽр алына:
1) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан (кҥчемсез милек
объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълҥматлар
тупланган) белешмҽлҽр - дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография Федераль
хезмҽте (Росреестр);
2) юридик зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт
реестрыннан Федераль салым хезмҽтеннҽн белешмҽлҽр соратып алына;
3) индивидуаль эшкуар мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, Федераль салым
хезмҽтеннҽн индивидуаль эшкуарларның Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан белешмҽлҽр
соратып алына;
4) Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары (тарихи
һҽм мҽдҽни ядкҽрлҽр) бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан –мҽдҽни мирас объектларын
саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты белешмҽлҽре;
5) инженерлык-техник тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен эксплуатациялҽҥче
оешмаларны тоташтыруның техник шартлары турында белешмҽлҽр;
6) җир кишҽрлегендҽ (шул исҽптҽн территориаль зона, кызыл линиялҽрнең
чиклҽре, территориядҽн файдалануның махсус шартлары булган зоналар, рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең чик параметрлары турында белешмҽлҽр-Башкарма
комитетның Архитектура һҽм шҽһҽр тҿзелеше буенча идарҽ (МКУ, бҥлек);
7) мҿрҽҗҽгать итҥченең законлы вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган
документ (Россия Федерациясе граждан хҽле актларын теркҽҥ органнары
тарафыннан бирелгҽн туу турында таныклык яки Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ опека һҽм попечительлек органнары тарафыннан бирелгҽн документ
ҿлешендҽ) – граждан хҽле актларын теркҽҥнең Бердҽм дҽҥлҽт реестры йҽ социаль
тҽэминатның Бердҽм дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы;
8) ышанычнамҽне бирҥ һҽм аның эчтҽлеге турында белешмҽлҽрнотариатның бердҽм мҽгълҥмат системасы.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче мондый документларны тҿзҥ һҽм имзалау ҿчен
вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн расланган
электрон документлар рҽвешендҽ, 2.6.1 пунктының 1 - 4 пунктчаларында
кҥрсҽтелгҽн документларны (белешмҽлҽрне) Республика порталы аша гариза
биргҽндҽ йҽ кҽгазь формада кҥрсҽтергҽ хокуклы.
2.6.3. Кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт хакимияте органнары, башкарма комитетның
структур бҥлекчҽлҽре тарафыннан документлар һҽм белешмҽлҽрне тапшырмау
(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез
була алмый.
2.6.4. Кҥрсҽтелгҽн органнарның вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) карамагында
булган документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (ҥз вакытында
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тапшырмаган (тапшырмаган) хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
2.6.5. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен гариза бирҥче тарафыннан тҥлҽҥ кертҥне
раслаучы документлар талҽп итҥ тыела.
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
белешмҽлҽр булган документларны тапшырмау мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартуы ҿчен нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
(документларны асылы буенча карамыйча кире кайтару)
2.7.1. Документлар кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тора:
1) Регламентның 2.5.1 пункты нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
мҿстҽкыйль тапшырылырга тиеш булган документлар тапшырмау, йҽ каршы
мҽгълҥматлар булган документларны тапшыру;
2) Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 57 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган очракта, тҿзелҽ торган җир кишҽрлеге чиклҽре турында,
җир кишҽрлеген яисҽ җир кишҽрлеклҽрен кадастр планында урнаштыруның
расланган схемасы буенча белешмҽлҽр булмау;
3) ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек кысаларында соралган законлы
вҽкиллҽр турында белешмҽлҽрне раслау, гариза бирҥче исеменнҽн яисҽ вҽкалҽтле
зат тарафыннан гариза (гарызнамҽ) бирҥ;
4) тиешле органга документлар тапшыру;
5) дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр, килешенмҽгҽн
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зыяннар булган документларны, ҥз кҿчен югалткан
документларның эчтҽлеген бертҿсле аңлатырга мҿмкинлек бирми торган
документлар тапшыру;
6) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт алучы булмаган затка
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать итҥ;
7) гаризаның электрон формасында мҽҗбҥри кырларны дҿрес тутырмау,
гаризаның электрон формасында һҽм тапшырылган документларда каршылыклы
мҽгълҥматлар булу;
8) гамҽлдҽге законнарны бозып, гариза (гарызнамҽ) һҽм башка документлар
электрон култамга белҽн кул куелган;
9) электрон документлар аларны бирҥ форматына талҽплҽргҽ туры килми
һҽм (яки) укылмый.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Гариза һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итҥчене кабул итҥ
вакытында да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан
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ведомствоара мҽгълҥмати бҽйлҽнешлҽрдҽн файдаланып, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) алганнан соң да, гаризаны
теркҽгҽннҽн соң 7 эш кҿненнҽн дҽ артмаган вакыт эчендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту турындагы карар, баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, Регламентка
4 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, Башкарма
комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ квалификацияле электрон имза белҽн кҿчҽйтелгҽн рҽвештҽ
имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Республика порталының шҽхси кабинетына һҽм
(яки) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турында карар кабул ителгҽн кҿнне КФҤгҽ җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар
Бердҽм порталда бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе
турындагы мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, гаризаны һҽм башка
документларны кабул итҥдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору яисҽ кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
каралмаган.
2.8.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге:
1) Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы нигезендҽ капиталь
тҿзелеш объектын урнаштыру мондый документация булмаганда рҿхсҽт
ителмҽсҽ, территорияне планлаштыру буенча расланган документациянең
булмавы;
2) мҿрҽҗҽгать итҥче инициативасы буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гаризаны кире алу.
2.8.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге
тҿгҽл булып тора.
2.8.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турындагы карар,
Регламентка 2 нче кушымтасында билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ,
Башкарма комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ квалификацияле электрон имза белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителгҽн кҿнне,
Республика порталының шҽхси кабинетына һҽм (яки) КФҤгҽ җибҽрелҽ.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза Бердҽм порталда
бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ.
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2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган (бирелҽ торган) документ (документлар) турында
белешмҽлҽр
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.11. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥ ҿчен тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре, мондый тҥлҽҥнең
кҥлҽмен исҽплҽҥ методикасы турында мҽгълҥматны да кертеп
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешма тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта
кҿтҥнең максималь срогы
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтҥ вакыты-15 минуттан
да артык тҥгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽт һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать
итҥченең ҥтенечен теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе, шул исҽптҽн электрон формада
2.13.1. Гариза биргҽн кҿнне КФҤгҽ шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ гариза
бирҥчегҽ теркҽлҥ номеры һҽм электрон гариза бирҥ датасы белҽн КФҤ
АМСтанҿземтҽ бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибҽргҽндҽ гариза бирҥче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта
аша гариза җибҽрелгҽн, анда теркҽҥ номеры һҽм гариза бирҥ датасы кҥрсҽтелҽ.
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ залына, кҿтҥ залына, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында запросларны тутыру урыннарына, аларны тутыру ҥрнҽклҽренҽ
һҽм һҽр муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар исемлегенҽ,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа
мҽгълҥматларын урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерҥ, шул исҽптҽн федераль законнар
һҽм инвалидларны социаль яклау турында Татарстан Республикасы законнары
нигезендҽ инвалидлар ҿчен кҥрсҽтелгҽн объектларның ҥтемлелеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм янгын
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сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ
ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрне кабул итҥ урыннары документларны рҽсмилҽштерҥ
ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълҥмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥе
(бинага уңайлы чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ кҥчеп йҿрҥ) тҽэмин ителҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедиа мҽгълҥматы мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥ
максатларында тҥбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) кҥрҥ һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итҥ функциясенең тотрыклы бозылуы
булган инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм кҥрсҽтҥ;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерҥ мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт кҥрсҽтҥлҽргҽ тоткарлыксыз керҥен тҽэмин итҥ
ҿчен кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълҥмат йҿртҥчелҽрне аларның тормыш
эшчҽнлеген чиклҽҥне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен тавыш һҽм кҥрҥ мҽгълҥматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълҥматны Брайль рельефлынокталы шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽче кертҥне;
6) этне озатучыны Россия Федерациясе Хезмҽт һҽм социаль яклау
министрлыгының 2015 елның 22 июнендҽге 386н номерлы «Эт-ҥткҽргечне махсус
укытуны раслаучы документ формасын һҽм аны бирҥ тҽртибен раслау турында»
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн рҽвештҽ һҽм тҽртиптҽ махсус укытуны раслый торган
документ булган очракта һҽм аны бирҥ.
Инвалидлар ҿчен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ гамҽлгҽ ашырыла торган
объектларга һҽм ҽлеге пунктның 1 – 4 пунктларында кҥрсҽтелгҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ кулланыла торган акчаларга ҥтемлелекне тҽэмин итҥ ҿлешендҽ
2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация узган
объектларга һҽм чараларга карата талҽплҽр кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдалану мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның
дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге, шул исҽптҽн мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽрдҽн
файдаланып, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ)муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҿмкинлеге
йҽ мҿмкинлеге булмау (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле ҥзидарҽ органының
телҽсҽ кайсы Территориаль бҥлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥчене сайлау буенча
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
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турындагы соратып алу юлы белҽн, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
15.1 маддҽсендҽ каралган (комплекслы запрос)
2.15.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥтемлелек кҥрсҽткечлҽре
тҥбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
1) җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада
документлар кабул ителҽ торган бина урнашкан;
2) кирҽкле санда белгечлҽр, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар
кабул ителҽ торган биналар булу;
3) мҽгълҥмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе
һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥмат булу;
4) инвалидларга алар хезмҽтлҽрен башка затлар белҽн бертигез дҽрҽҗҽдҽ
алырга комачаулаучы каршылыкларны җиңҥдҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфат кҥрсҽткечлҽре тҥбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итҥ һҽм карау срокларын ҥтҽҥ;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын ҥтҽҥ;
3) Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар белҽн багланышлары саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ
хезмҽткҽрлҽре белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза
биргҽндҽ бер тапкыр башкарыла;
4.2) бер тапкыр КФҤтҽ электрон документның кҽгазь формасында
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар
белҽн бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥматны
мҿрҽҗҽгать итҥче Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҤтҽ алырга
мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҿрҽҗҽгать итҥчене яшҽҥ урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽҥ (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ
сайлау буенча телҽсҽ кайсы КФҤтҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ комплекслы гарызнамҽ составында кҥрсҽтелҽ.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстерриториаль принцип буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
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2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать
итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
Республика порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм
мҽгълҥматны бирҥ;
в) электрон рҽвештҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризаларның ҥтҽлеше турында белешмҽлҽр алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын
бҽялҽҥне гамҽлгҽ ашырырга;
д) муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алырга;
е) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары,
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерҥ процессын тҽэмин итҥче федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы
порталы, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ башкарылган карарларга
һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) шикаять бирҥ һҽм гамҽл кылмау.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең кабул итҥгҽ язылуы (алга таба - язма)
Республика порталы, КФҤ контакт-ҥзҽге телефоны ярдҽмендҽ башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кабул итҥ ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка
кҥпфункцияле кабул итҥ графигының ҥзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу
мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн датага язылу бу дата башланганчы бер тҽҥлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ соратып алына торган мҽгълҥматларны кҥрсҽтергҽ кирҽк, шул
исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн дата һҽм кабул итҥ вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры
килмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган
документларга алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ талонны раслау
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче электрон почта адресын хҽбҽр
итсҽ, кҥрсҽтелгҽн адреска, кабул итҥ датасын, вакытын һҽм урынын кҥрсҽтеп,
алдан язылуны раслау турында мҽгълҥмат җибҽрелҽ.
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Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итҥче мҽҗбҥри тҽртиптҽ
хҽбҽр ителҽ, алдан язылу кабул итҥнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут
ҥткҽннҽн соң килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга
хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация
һҽм аутентификация ҥтҥдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башка гамҽллҽр кылуны,
кабул итҥ максатын кҥрсҽтҥне, шулай ук кабул итҥ ҿчен вакытлыча интервалның
озынлыгын исҽплҽҥ ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирҥне талҽп итҥ тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ процедураларны электрон
рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук күп функцияле үзәкләрдә
административ процедураларны башкару үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеге тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ;
2) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ
3.2.1.Мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле
мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате административ процедураны башкару ҿчен нигез
булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып тора:
- мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгатендҽ;
- мҿрҽҗҽгать итҥченең Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгатендҽ-инфраструктура
ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат).
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥпфункцияле ҥзҽклҽрдҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында консультация сорап шҽхсҽн ҥзе һҽм
телефон һҽм электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, составы, бирелҽ торган
документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультациялҽр бирҽ.
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Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала
http://mfc16.tatarstan.ru
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларның составы, формасы һҽм
башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче Башкарма комитетка телефон һҽм электрон почта
аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук Республика порталында, Башкарма комитет
сайтында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары, шул исҽптҽн
составы, тапшырыла торган документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт алу
ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация алырга хокуклы.
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать кергҽн
кҿннҽн ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларның составы, формасы һҽм
башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау
3.3.1. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен документлар кабул итҥ
яисҽ КФҤнең читтҽн торып эшлҽҥ урыны.
3.3.1.1.Мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) шҽхсҽн ҥзе КФҤкҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм
документларны Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2.КФҤ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итҥче:
документлар бирҥче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килҥ-килмҽҥне
тикшерҥ ҥткҽрҽ;
КФҤ АМСта гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында кҽгазьдҽ кҥрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлауны гамҽлгҽ ашыра;
КФҤ АМСтан гариза бастыра;
гариза бирҥчегҽ тикшерҥ һҽм имзалау ҿчен хҽбҽр итҽ;
имзаланганнан соң КФҤнең АИСДА имзаланган гаризасын сканерлый;
КФҤ АМСка электрон формада яки электрон рҽвештҽ тҽкъдим ителгҽн
документларны йҿкли, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
гариза бирҥчегҽ документларны кабул итҥ ҿчен расписка бирҽ.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
җибҽрҥгҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
3.3.1.3. МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башкарма комитетка
электрон формада (электрон эшлҽр пакетлары составында) мҿрҽҗҽгать итҥче
МФЦ структур бҥлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ кабул
ителгҽн документлар пакетын җибҽрҽ.
Административ процедураларның ҥтҽлеше нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: Башкарма комитетка электрон багланышлар системасы аша җибҽрелгҽн
гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен электрон
рҽвештҽ документлар кабул итҥ.
3.3.2.1. Гариза бирҥче Республика порталы аша электрон формада гариза
бирҥ ҿчен тҥбҽндҽге гамҽллҽрне башкара::
Республика порталында авторизацияне башкара;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон формада муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешҥ фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибҽрҽ (тиешле электрон гариза
формасындагы тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы федераль закон талҽплҽре һҽм 210-ФЗ
номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яки)
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн) имзалана;
электрон гариза җибҽрҥ турында хҽбҽрнамҽ ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ башкарыла.
Административ процедураларның ҥтҽлеше нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: Башкарма комитетка җибҽрелгҽн электрон эш, электрон багланышлар
системасы аша.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка
документлар керҥ административ процедураны башкару ҿчен нигез булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) палата белгече (алга таба-документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).:
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Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документларны
карап тикшерҥгҽ алганнан соң:
гаризага эш номеры һҽм «Документларны тикшерҥ» статусы бирелҽ, бу исҽ
Республика порталының шҽхси кабинетында чагылдырыла;
кергҽн электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн гариза бирҥче тарафыннан электрон
формада бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон образларын
ҿйрҽнҽ;
электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерҽ;
электрон култамганың чынбарлык шартларын ҥтҽҥне, Бердҽм порталга
мҿрҽҗҽгать итҥ юлы белҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалифицияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
ҥрнҽклҽре тапшырылган очракта) тикшерҽ.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ
аның чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланган очракта, баш тарту турында
карар проектында 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 маддҽсендҽге 11 пункты
булырга тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка
4 нче кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, электрон документ
ҽйлҽнеше системасы аша билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат, гариза кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ гаризада кҥрсҽтелгҽн ысул
белҽн мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гариза керҥ турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ
номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу датасын, файлларның исемнҽрен,
аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу
датасын җибҽрҽ.
3.3.3.2. Регламентның 3.3.3.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн процедураларны ҥтҽҥ,
техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза
карауга кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.
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Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
карау ҿчен кабул ителгҽн документлар комплекты яисҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар
проекты.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
органнарга җибҽрҥ
3.4.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн кабул ителгҽн документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр), административ процедураны башкаруга вҽкалҽтле вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр) алу тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба - ведомствоара
запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
3.4.2. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат,
Регламентның 2.6.1 пунктында каралган документларны һҽм белешмҽлҽрне
тапшыру турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша (техник мҿмкинлек булмаганда – башка ысуллар белҽн) электрон
формада тҿзи һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар карау ҿчен гариза кабул
ителгҽн кҿнне башкарыла.
Хакимият органнарына һҽм (яки) хакимият органнарына буйсынган
оешмалар тарафыннан җибҽрелгҽн запрослар административ процедураларны
ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тора.
3.4.3. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара
электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып
алына торган документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында
хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге срокларда
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
җирле ҥзидарҽ органнары һҽм алар карамагындагы оешмалар карамагында
булган документлар (белешмҽлҽр) буенча – ҿч эш кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара
гарызнамҽ килгҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап
ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнарда, Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында һҽм федераль законнар нигезендҽ
кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында
билгелҽнмҽсҽ.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ
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ведомствоара гарызнамҽлҽр җибҽргҽн ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.4.4. Ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ документ
һҽм (яки) мҽгълҥмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ ала;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, ведомствоара
запрослар җибҽрелгҽн кҿннҽн биш эш кҿне узгач, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар проектын
ҽзерли.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн Документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка 4 нче
кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
(белешмҽлҽр) комплекты.
3.4.5. Регламентның 3.4.2, 3.4.4 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып, шул
исҽптҽн регламентның 2.13 пункты нигезендҽ гариза теркҽгҽн мизгелдҽн алып
автомат рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.6. Регламентның 3.4 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты җиде эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып,
ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр) комплекты керҥ тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат:
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Регламентның 2.8.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында карар проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше
планы проектын ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе проектын билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарту турындагы карар проектын килештерҥ һҽм имзалау (алга табапроектлар) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы структур
бҥлекчҽ җитҽкчесе, Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары, Башкарма комитет
җитҽкчесе тарафыннан башкарыла.
Кисҽтҥлҽр булган ҽзерлҽнгҽн проектлар муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен
ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы затка кире кайтарыла.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту
турында карар, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында Карар, җир
кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы.
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты ике эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ)
3.7.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып
административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу
тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат-Башкарма
комитет җитҽкчесе (алга таба-документларны бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат).
Документлар бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ һҽм (яки) шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлеген тҽэмин итҥ буенча мҽгълҥмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥматларны
теркҽҥне һҽм кертҥне тҽэмин итҽ;
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мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) электрон хезмҽт кҥрсҽтҥ юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе һҽм КФҤтҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, автомат рҽвештҽ дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган
мҽгълҥмат системасын кулланып гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълҥмат системаларында муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽр урнаштыру, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның
вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ һҽм аны алу ысуллары
турында хҽбҽр итҥ.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ) тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап КФҤкҽ
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ электрон документның
кҽгазь формасында муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥче талҽбе
буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон
документның нҿсхҽсе аны тҿшерҥ кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне КФҤ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче республика порталы аша муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабинетына
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган, башкарма комитетның вҽкалҽтле
вазыйфаи затының (Башкарма комитет) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имзасы белҽн имзаланган документның электрон ҥрнҽге автомат рҽвештҽ
җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне раслый торган документ (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту) юлламасы (бирҥ).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (5 нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
юридик кҿчкҽ ия булган, техник хатаның булуын таныклаучы документлар.
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Муниципаль
хезмҽт
нҽтиҗҽсе
булган
документта
кҥрсҽтелгҽн
мҽгълҥматларда техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче
(вҽкалҽтле вҽкил) почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), Республика
порталы яки КФҤ аша бирҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, кушымталы документлар белҽн гаризаны терки
һҽм документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽҥ датасыннан
алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи затка карауга юнҽлтелгҽн.
3.7.3. Документларны эшкҽртҥгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр
кертҥ максатларында Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны
гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган
документның оригиналын тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн ҥзе имза сала, яисҽ
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) адресына техник хата
булган документның тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан
яисҽ җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан
соң ике эш кҿне дҽвамында гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
бирелгҽн (юнҽлешле) документ.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне тикшереп тору тәртибе һәм рәвешләре
4.1. Җаваплы вазыйфаи затлар тарафыннан Регламент нигезлҽмҽлҽренең һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ талҽплҽрне билгели торган башка норматив
хокукый актларның ҥтҽлешен һҽм башкарылуын агымдагы контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итҥ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокукларын бозуларны ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, җирле
ҥзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен тикшереп тору рҽвешлҽре
тҥбҽндҽгелҽр:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ документлары проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ;
2) эш башкаруны тикшерҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрҥчелҽр;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешенҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
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Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
ҥтҽҥче вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр,
шулай ук хокук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч чаралар кҥрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда
билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеге ҥтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыруга җаваплы җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе
урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыручы бҥлек башлыгы
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турындагы
нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе
һҽм рҽвешлҽре
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органы эшенең ярты еллык
яисҽ еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга) һҽм планнан тыш булырга
мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ (комплекслы
тикшерҥлҽргҽ) бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет
мҿрҽҗҽгате буенча каралырга мҿмкин.
4.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затларының муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында алар кабул итҽ торган (башкарыла торган) карарлары
һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) ҿчен җаваплылыгы
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча, мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең
хокуклары бозылган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплылыкка тартыла.
Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе белдерҥлҽрне вакытында тикшермҽгҽн
ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (башкарыла
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка
муниципаль хезмҽткҽрлҽр законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы булалар.
4.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан да, тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм
рҽвешлҽренҽ карата талҽплҽрне характерлый торган нигезлҽмҽлҽр
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле
ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау
мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) карата, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәгенә, 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддәсендәге 1.1 ӛлешендә күрсәтелгән оешмаларга, шулай ук
аларның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, хезмәткәрләргә
карата судка кадәр (судтан тыш) тәртип
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең,
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽтне кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре,
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган кҥпфункцияле ҥзҽк, оешмалар, шулай ук
аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
белдерҥ хокукына ия.
Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала, шул исҽптҽн
тҥбҽндҽге очракларда:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 15.1 маддҽсендҽ кҥрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽҥ срогын
бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
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3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган
яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп итҥ яисҽ
гамҽлгҽ ашыру;
4) Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
муниципаль хокукый актларда каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк
хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр
(судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерҥ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
6) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган тҥлҽҥне талҽп
итҥ;
7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең,
оешмаларның вазыйфаи затының, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның яисҽ аларның
хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда биргҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тартуы яисҽ
мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозуы. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ
вакытын һҽм тҽртибен бозу;
9) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору.
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Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле ҥзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
7 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш,
документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн документларның
яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка
кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына
һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле
ҥзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе
йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
5.2. Шикаять язмача кҽгазьдҽ, электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы), шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр югары органга (аның булганда) бирелҽ яисҽ ул
булмаганда, турыдан-туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе
тарафыннан карала. Кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр шушы кҥпфункцияле ҥзҽк
җитҽкчесенҽ тапшырыла. Кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ
Татарстан Республикасы норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. Оешмалар хезмҽткҽрлҽренең 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша,
кҥпфункцияле ҥзҽк аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмати
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. Кҥп функцияле ҥзҽкнең, кҥп
функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмат
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системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрен, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтларын, Бердҽм
порталны яисҽ республика порталын кулланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаять ҥз эченҽ алырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре,
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ
торган муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм (яисҽ) хезмҽткҽренең,
оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы булган очракта), яшҽҥ урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме,
мҿрҽҗҽгать итҥче - юридик зат урнашкан урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук
контактлы телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булган очракта);
3) муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽткҽре, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең
шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында
белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итҥче алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының яисҽ
муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) белҽн
килешми. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы
документлар (булганда), йҽ аларның кҥчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең иртҽгесеннҽн соңгы эш кҿненнҽн дҽ
соңга калмыйча теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп функцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ
куючы органга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмага яисҽ югарыдагы органга (булганда) килгҽн
шикаять аны теркҽгҽннҽн соң, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ шикаять белдергҽн очракта, аны теркҽгҽн кҿннҽн унбиш эш
кҿне эчендҽ каралырга тиеш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽ йҽ
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рҿхсҽт ителгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн тҽртип бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн алып биш эш кҿне эчендҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм
хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясенең норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ,
канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган
кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язмача һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында
мотивлаштырылган җавап җибҽрелҽ.
5.7. канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле шикаятьне таныган очракта, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавап итеп башкарма комитет, кҥпфункцияле ҥзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган гамҽллҽр турында
мҽгълҥмат бирелҽ, ачыкланган хокук бозуларны муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт алу максатларында
башкарырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта,
кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне тикшерҥ барышында яисҽ нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
вазыйфаи зат, шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган
материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽ.
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1 нче кушымта
Җир кишәрлегенең шәһәр тӛзелеше планы формасы

Җир кишәрлегенең шәһәр тӛзелеше планы
№
-

-

-

-

-

Җир кишәрлегенең шәһәр тӛзелеше планы түбәндәге нигездә әзерләнгән
(Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 57.3 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче Ф.И.О.
– физик зат кҥрсҽтеп, йҽ гариза реквизитлары һҽм җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын бирҥ турында гариза бирҥче –
юридик затның исеме, гариза реквизитлары)

Җир кишәрлегенең урнашу урыны
(Россия Федерациясе субъекты)
(муниципаль район яки шҽһҽр округы)
(җирлек)

Җир кишәрлеге (тӛзелә торган җир кишәрлеге)чикләрен тасвирлау:
Характерлы
ноктаның
тамгалары
(номеры)

Кҥчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрын алып бару ҿчен кулланыла торган координаталар
системасында характерлы нокталар координаталары исемлеге
X

Y

Россия Федерациясе Шәһәр тӛзелеше кодексының 57.3 маддәсендәге 1 ӛлешендә каралган очракта яисә җир
кишәрлегенең кадрлар номеры (булган очракта) территорияне ызанлау расланган проекты һәм (яисә)
территориянең кадастр планында җир кишәрлеген яисә җир кишәрлекләрен урнаштыру схемасы нигезендә
тӛзелә торган җир кишәрлегенең шартлы номеры

Җир кишәрлегенең мәйданы

Капиталь тӛзелешнең җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан объектлары турында мәгълүмат

Капиталь тӛзелеш объектын планлаштырып урнаштыру зонасы чикләре турында территорияне
планлаштыруның расланган проекты (булган очракта) нигезендә мәгълүмат
Характерлы
ноктаның
тамгалары
(номеры)

Кҥчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрын алып бару ҿчен кулланыла торган координаталар
системасында характерлы нокталар координаталары исемлеге
X

Y

Әгәр җир кишәрлеге территорияне планлаштыру проекты һәм (яисә) территорияне ызанлау проекты
расланган территория чикләрендә урнашкан булса, территорияне планлаштыру проекты һәм (яисә)
территорияне ызанлау проекты реквизитлары
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(җир кишҽрлеге территорияне планлаштыру проекты һҽм (яисҽ) территорияне ызанлау проекты расланган территория
чиклҽрендҽ урнашса, кҥрсҽтелҽ)

Шәһәр тӛзелеше планы әзерләнгән
(вҽкалҽтле зат вазыйфасы, орган исеме, Ф.И.А.сы)

М.У.
(булган очракта)

/

/
(имзаны киңҽйтҥ)

(имза)

Бирү датасы
(ДД.АА.ЕЕЕЕ)

1. Җир кишәрлегенең шәһәр тӛзелеше планының сызымы(-нары)

Җир
1:

кишҽрлегенең шҽһҽр
, башкарылган:

тҿзелеше

планының

сызымы(-нары)

топографик

нигездҽ

эшлҽнгҽн
.

(топографик нигезне ҽзерлҽгҽн оешма датасы, исеме)

Җир кишәрлегенең шәһәр тӛзелеше планы сызымы(-нары) эшләнде
(дата, оешманың исеме)

2. Шәһәр тӛзелеше регламенты йә капиталь тӛзелеш объектын шәһәр тӛзелеше регламенты гамәлдә
булмаган яисә шәһәр тӛзелеше регламенты билгеләнмәгән яисә урнашмаган җир кишәрлегендә билгеләү,
параметрлар
һәм
урнаштыру
таләпләре
турында
мәгълүмат

2.1. Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә органы актының, шәһәр
тӛзелеше регламентын үз эченә алган шәһәр тӛзелеше регламентын яисә федераль дәүләт хакимияте
органы, Россия Федерациясе субъекты дәүләт хакимияте органы, җирле үзидарә органы, федераль законнар
нигезендә билгеләнгән башка оешма реквизитлары, шәһәр тӛзелеше регламенты кагылмый торган яисә
аның ӛчен шәһәр тӛзелеше регламенты билгеләнми торган җир кишәрлегеннән файдалану тәртибен
билгели
торган
башка
оешма
реквизитлары
2.2. Җир кишәрлегеннән рӛхсәт ителгән файдалану тӛрләре турында мәгълүмат
җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалануның тҿп тҿрлҽре:
җир участогыннан шартлы рҽвештҽ рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре:
җир участогыннан рҿхсҽт ителгҽн файдалануның ҿстҽмҽ тҿрлҽре:
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2.3. Җир кишәрлегенең иң чик (минималь һәм (яисә) максималь күләмнәре һәм рӛхсәт ителгән тӛзелешнең,
капиталь тӛзелеш объектын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары, җир кишәрлеге урнашкан
территория зонасы ӛчен шәһәр тӛзелеше регламентында билгеләнгән түбәндәгеләр:
Җир участокларының иң
Биналар,
Катларның иң Җир кишҽрлеге
Федераль яисҽ
Башка
чик (минималь һҽм (яисҽ) корылмалар тҿзҥ чик саны һҽм
чиклҽрендҽ
региональ
кҥрсҽткечмаксималь кҥлҽмнҽре, шул тыелган биналар,
(яисҽ)
тҿзелешнең
ҽһҽмияттҽге
лҽр
исҽптҽн аларның мҽйданы
корылмалар
биналарның,
максималь
тарихи җирлек
урнаштыру
корылмаларны проценты тҿзелеш
территориясе
урыннарын
ң чикле
алып барылырга
чиклҽрендҽ
билгелҽҥ
биеклеге
мҿмкин булган
урнашкан
максатларында
җир кишҽрлегенең капиталь тҿзелеш
җир кишҽрлеге
суммар мҽйданы, объектларының
чиклҽреннҽн
җир кишҽрлегенең
архитектур
минималь
бҿтен мҽйданына
карарларына
тайпылышлар
карата мҿнҽсҽбҽте
талҽплҽр
буларак билгелҽнҽ.
1
2
3
4
5
6
7
8
Озынлы- Киңлеге, Мҽйдагы,
м
ны, м2
м
яисҽ га

2.4. Шәһәр тӛзелеше регламентының гамәлдә булуы кагылмый торган яисә шәһәр тӛзелеше регламенты
билгеләнмәгән җир кишәрлегендә капиталь тӛзелеш объектын билгеләү, параметрларга һәм урнаштыру
таләпләре (Россия Федерациясе Шәһәр тӛзелеше кодексының 57.3 статьясындагы 3 ӛлешенең 7.1
пунктында каралган очрактан тыш):
Җир кишҽрлеген
шҽһҽр тҿзелеше
регламентының
гамҽлдҽ булуы
кагылмый яисҽ
аның ҿчен шҽһҽр
тҿзелеше
регламенты
билгелҽнми
торган җир
кишҽрлеге тҿренҽ
кертҥ сҽбҽплҽре

1

Җир
Җир
Капиталь тҿзелеш объекты
кишҽрлеген- кишҽрлеген
параметрларына талҽплҽр
нҽн
куллануга
файдалануталҽплҽр
Катларның
Җир
Капиталь
ны җайга
иң чик саны кишҽрлеге
тҿзелеш
сала торган
һҽм (яисҽ)
чиклҽрендҽ
объекты
акт
биналартҿзелешнең
параметрреквизитланың,
максималь
ларына
ры
корылмапроценты
башка
ларның
тҿзелеш алып
талҽплҽр
чикле
барылырга
биеклеге мҿмкин булган
җир
кишҽрлегенең
суммар
мҽйданы, җир
кишҽрлегенең
бҿтен
мҽйданына
карата
мҿнҽсҽбҽте
буларак
билгелҽнҽ
2
3
4
5
6

Капиталь тҿзелеш
объектларын
урнаштыруга талҽплҽр
Биналар,
Капиталь
корылмалар тҿзелеш
тҿзҥ тыелган объектбиналар,
ларын
корылмалар
урнашурнаштыру
тыруга
урыннарын
башка
билгелҽҥ
талҽплҽр
максатларында җир
кишҽрлеге
чиклҽреннҽн
минималь
тайпылышлар

7

8
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2.5. Махсус сакланылучы табигать территориясе чикләрендә урнашкан җир кишәрлегенә карата җир кишәрлегенең шәһәр тӛзелеше планы бирелгән очракта, махсус
сакланылучы табигать территорияләре турындагы нигезләмәдә билгеләнгән рӛхсәт ителгән тӛзелешнең, капиталь тӛзелеш объектын реконструкцияләүнең иң чик
параметрлары:
Шҽһҽр тҿзелеше
Махсус
ТерриторияМахсус саклана торган табигый территорияне зоналаштыру (ҽйе/юк)
регламенты
сакланылучы
не
ФункциоҖир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт
Капиталь тҿзелеш объекты параметрларына
Капиталь тҿзелеш объектларын
билгелҽнми торган
табигать планлаштыру наль зона
ителгҽн файдалану тҿрлҽре
талҽплҽр
урнаштыруга талҽплҽр
җир кишҽрлеген җир территориясе
буенча
Рҿхсҽт ителгҽн Рҿхсҽт ителгҽн Катларның иң Җир кишҽрлеге
Капиталь
Биналар,
Капиталь
кишҽрлеге тҿренҽ
турындагы
расланган
файдалануның файдалануның чик саны һҽм
чиклҽрендҽ
тҿзелеш
корылмалар
тҿзелеш
кертҥ сҽбҽплҽре
Нигезлҽмҽ- документлар
тҿп тҿрлҽре
тҿрле тҿрлҽре
(яисҽ)
тҿзелешнең
объекты
тҿзҥ тыелган
объектларын
нең
реквизитлары
биналарның,
максималь
параметрларына
биналар,
урнаштыруга
реквизитлары
корылмаларның
проценты
башка талҽплҽр корылмалар башка талҽплҽр
чикле биеклеге тҿзелеш алып
урнаштыру
барылырга
урыннарын
мҿмкин булган
билгелҽҥ
җир
максатларында
кишҽрлегенең
җир кишҽрлеге
суммар
чиклҽреннҽн
мҽйданы, җир
минималь
кишҽрлегенең
тайпылышлар
бҿтен
мҽйданына
карата
мҿнҽсҽбҽте
буларак
билгелҽнҽ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ФункциоШулай ук
Шулай ук
Шулай ук
Шулай ук
Шулай ук
Шулай ук
Шулай ук
наль зона
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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3. Капиталь тӛзелешнең һәм мәдәни мирас объектларының җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан
объектлары турында мәгълүмат
3.1. Капиталь тӛзелеш объектлары
№

,
(шҽһҽр тҿзелеше планы
сызымы(-нары) буенча)

,
(капиталь тҿзелеш объектын, катылыгын, биеклеген, гомуми мҽйданын, тҿзелеш
мҽйданын билгелҽҥ)

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

,
(шҽһҽр тҿзелеше планы
сызымы(-нары) буенча)

,
(мҽдҽни мирас объектын билгелҽҥ, гомуми мҽйданы, тҿзелеш мҽйданы)

(ачыкланган мҽдҽни мирас объектын реестрга кертҥ турында карар кабул иткҽн дҽҥлҽт хакимияте органы исеме, ҽлеге
карарның реквизитлары)

реестрда теркҽҥ номеры
(дата)

4. Территориянең коммуналь, транспорт, социаль инфраструктура объектлары белән тәэмин ителешенең
мӛмкин булган минималь дәрәҗәсенең исәпләү күрсәткечләре һәм күрсәтелгән объектларның халык ӛчен
максималь рӛхсәт ителгән территориаль файдалану дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре турында
мәгълүмат, әгәр җир кишәрлеге территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү эшчәнлеген гамәлгә
ашыру каралган территория чикләрендә урнашкан булса, халык ӛчен мӛмкин булган максималь күләмнең
исәп-хисап күрсәткечләре турында:
Территориянең минималь рҿхсҽт ителгҽн дҽрҽҗҽсенең исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре турында мҽгълҥмат
Коммуналь инфраструктура
Транспорт инфраструктурасы
Социаль инфраструктура
объектлары
объектлары
объектлары
Объект тҿренең
Ҥлчҽҥ
ИсҽпОбъект тҿренең
Ҥлчҽҥ
Исҽп- Объект тҿренең Ҥлчҽҥ
Исҽпаталышы
берҽмле- хисап
аталышы
берҽмле- хисап
аталышы
берҽмле- хисап
ге
кҥрсҽтге
кҥрсҽтге
кҥрсҽткече
кече
кече
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Территориягҽ мҿмкин булган максималь дҽрҽҗҽдҽ исҽп-хисап кҥрсҽткечлҽре турында мҽгълҥмат
Объект тҿренең
Ҥлчҽҥ
ИсҽпОбъект тҿренең
Ҥлчҽҥ
Исҽп- Объект тҿренең Ҥлчҽҥ
Исҽпаталышы
берҽмле- хисап
аталышы
берҽмле- хисап
аталышы
берҽмле- хисап
ге
кҥрсҽтге
кҥрсҽтге
кҥрсҽткече
кече
кече
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 ӛлешчә
урнашкан булса.

6. Әгәр җир кишәрлеге мондый зоналар чикләрендә тулысынча яисә ӛлешчә урнашкан булса,
территорияләрдән файдалануның махсус шартлары булган зоналар чикләре турында мәгълүмат:
Мондый зона
билгелҽнгҽн объектны
кҥрсҽтеп, территориядҽн
файдалануның махсус
шартлары булган зоналар
исеме

Кҥчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрын алып бару ҿчен кулланыла торган
координаталар системасында характерлы нокталар координаталары исемлеге
характерлы
ноктаның
тамгалары (номеры)

Х

Y
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7. Халык алдындагы сервитутлар чикләре турында мәгълүмат
Характерлы
ноктаның
тамгалары
(номеры)

Кҥчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрын алып бару ҿчен кулланыла торган координаталар
системасында характерлы нокталар координаталары исемлеге
X

Y

8. Чикләрендә җир кишәрлеге урнашкан планлаштыру структурасы элементының номеры һәм (яисә)
исеме
9. Капиталь тӛзелеш объектларын җирлекнең, шәһәр округының коммуналь инфраструктура
системаларын комплекслы үстерү программаларын исәпкә алып билгеләнгән инженер-техник тәэмин итү
челтәрләренә тоташтыруның (технологик тоташтыруның) техник шартлары турында мәгълүмат

10. Территорияне тӛзекләндерүгә таләпләр билгели торган Россия Федерациясе субъектының, муниципаль
хокукый актларның норматив хокукый актларын реквизитлары

11. Кызыл сызыклар турында мәгълүмат:
Характерлы
ноктаның
тамгалары
(номеры)

Кҥчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрын алып бару ҿчен кулланыла торган координаталар
системасында характерлы нокталар координаталары исемлеге
X

Y

Кушымта (Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 57.3 маддҽсендҽге 3 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн очракта)
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2 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган бланкы)

Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын бирҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында
Карар
_______________________________________________мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)

гариза № _______ _____._____.________ее., ________________________________
_____________________________________________________________________________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документларны тҥбҽндҽгелҽргҽ карата кабул итҥдҽн баш тарту турында карар кабул
ителде:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИА)
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИА)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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3 нче кушымта
Юридик затлар ҿчен
___________________________________________
(җирле ҥзидарҽ органы исеме)

(оешманың һҽм оештыру-хокукый форманың тулы исеме)

йҿзендҽ:

(Җитҽкченең яисҽ башка вҽкалҽтле затның ФИА)

Мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен раслый торган
документ:
(документ тҿре)
(сериясе, номеры)
(кем тарафыннан, кайда бирелгҽн)

Юридик затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турында
белешмҽлҽр:
ОГРН

ИНН
Урнашу урыны

Элемтҽ ҿчен мҽгълҥмат:
тел.номеры1
тел.номеры2
эл. почта
Физик затлар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр ҿчен
ФИА
Шҽхесне раслаучы документ:
(документ тҿре)
(сериясе, номеры)
(кем тарафыннан, кайда бирелгҽн)

ШЭОРГН (ШЭ ҿчен)
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Теркҽлҥ адресы

Ышанычлылык буенча вҽкил яки законлы вҽкил:
ФИА
Шҽхесне раслаучы документ:
(документ тҿре)
(сериясе, номеры)
(кем тарафыннан, кайда бирелгҽн)

Вҽкалҽтлҽрне
реквизитлары:

раслый

торган

документның

Теркҽлҥ адресы

Элемтҽ ҿчен мҽгълҥмат:
тел.номеры1
тел.номеры2
эл. почта
Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын алу ҿчен
гариза
Капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥ/ҥзгҽртеп кору (ассызыклау) ҿчен җир кишҽрлегенең шҽһҽр
тҿзелеше
планын
ҽзерлҽвегезне
һҽм
бирҥегезне
сорыйм

(объектның функциональ билгелҽнешен, техник-икътисадый кҥрсҽткечлҽрне кҥрсҽтергҽ)

1. Җир кишҽрлегенең урнашу урыны:
.
2. Җир кишҽрлегенең кадастр номеры, җир кишҽрлегенең мҽйданы (га):
.
3. Җир кишҽрлеге кулланыла торган хокук тҿре:
4. Җир кишҽрлеге кулланыла торган хокукны раслаучы документ реквизитлары:
5. Һҽр объект буенча капиталь тҿзелешнең җир кишҽрлеге чиклҽрендҽ урнашкан объектлар
турында мҽгълҥмат (булганда):
5.1. Биналарның, корылмаларның кадастр яки шартлы номерлары (биналар, корылмалар
булганда):
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.

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен минем адреска тҥбҽндҽге юл белҽн бирҥегезне (җибҽрҥегезне)
сорыйм:
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталының шҽхси кабинетына
электрон рҽвештҽ

КФҤкҽ

Мҿрҽҗҽгать
итҥченең имзасы
(имзаны киңҽйтҥ)

Дата
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4 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган бланкы)

Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын бирҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту турында
Карар
_______________________________________________мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)

гариза № _______ _____._____.________ее., ________________________________
_____________________________________________________________________________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документларны тҥбҽндҽгелҽргҽ карата кабул итҥдҽн баш тарту турында карар кабул
ителде:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИА)
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИА)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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5 нче кушымта
Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитеты җитҽкчесенҽ
Кемнҽн:_____________________
Техник хатаны тӛзәтү турында
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
__________________________________________________________________
(хезмҽт кҥрсҽтҥ атамасы)
Язылган:__________________________________________________________
_____________________________________________________________
Дҿрес белешмҽлҽр:_______________________________________________
__________________________________________________________________
Тҿзҽтелгҽн техник хатаны тҿзҽтеп, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне ҥтенҽм.
Тҥбҽндҽге документларны китерҽм:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, мондый карарны җибҽрҥегезне сорыйм:
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________;
тҥбҽндҽге адрес буенча кҽгазь чыганактагы таныкланган кҥчермҽ
рҽвешендҽ:
________________________________________________________________.
Минем шҽхесемҽ караган һҽм мин тҽкъдим иткҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын чын-чынлап раслыйм. Гаризага кушып
бирелгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза тапшырган вакытта бу
документлар гамҽлдҽ һҽм дҿрес белешмҽлҽргҽия.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.А.)
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Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитетының
2021 елның 29 июлендҽге
281 номерлы карарына
3 нче кушымта
Индивидуаль торак тӛзелеше яисә бакча йорты параметрлары
планлаштырыла торган тӛзелеш турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән
параметрларның билгеләнгән параметрларга туры килүе һәм җир
кишәрлегендә индивидуаль торак тӛзелеше объектын яки бакча йортын
урнаштыру мӛмкинлеге турында хәбәрнамә юлламасы буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Ҽлеге административ регламент (алга таба – Регламент) индивидуаль
торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты параметрлары планлаштырыла торган тҿзелеш
турында белдерҥдҽ кҥрсҽтелгҽн параметрларның туры килҥе һҽм җир
кишҽрлегендҽ индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты объектын (алга табамуниципаль хезмҽт) урнаштыру мҿмкинлеге турында хҽбҽрнамҽ юлламасы
буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга табамҿрҽҗҽгать итҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥмат:
1.3.1. муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
тҥбҽндҽгелҽргҽ урнаштырыла:
1) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре
биналарында урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы
мҽгълҥмат стендларында;
2) Муниципаль районының Интернет мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://alekseevskiy.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
тҥбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
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2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы башкарма
комитетында (алга таба – Башкарма комитет);
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ рҽвешендҽ) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазьдҽ почта аша, электрон рҽвештҽ.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат Республика реестрындагы
белешмҽлҽр нигезендҽ гариза бирҥчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥматтан файдалану мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан нинди дҽ булса
талҽплҽрне ҥтҽмичҽ, шул исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча,
гамҽлгҽ ашырыла, аны мҿрҽҗҽгать итҥченең техник чараларына урнаштыру
программа тҽэминатының хокук иясе белҽн лицензияле яисҽ башка килешҥ
тҿзҥне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итҥчене теркҽҥне яисҽ авторизациялҽҥне яисҽ
аларга шҽхси мҽгълҥматлар бирҥне кҥздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ,
кергҽн мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш
графигы, белешмҽ телефоннары); муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары һҽм
сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала
торган норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турындагы гаризаны карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында,
гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
барышы турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта
урнаштыру урыны турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең гамҽллҽренҽ яисҽ
гамҽл кылмауларына карата шикаять белдерҥ яисҽ гамҽллҽр кылмау тҽртибе
турында; Башкарма комитетның вазыйфаи затларының гамҽллҽрен яки гамҽл
кылмау турында мҽгълҥмат урнаштыру турында мҽгълҥмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы
бҥлекнең вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында кҥрсҽтелгҽн
мҽсьҽлҽлҽрне җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып 3 эш
кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ
бирелҽ. Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирҥ мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат
Алексеевск муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм Башкарма комитет
биналарындагы мҽгълҥмат стендларында мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен
урнаштырыла.
Мҽгълҥмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла
торган Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат муниципаль
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хезмҽт турында 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
белешмҽлҽр, Регламентның булу урыны, белешмҽ телефоннары, Башкарма
комитетының эш вакыты турындагы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ гаризаларны
кабул итҥ графигы турындагы белешмҽлҽр керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми
бастырып чыгару чыганакларын кҥрсҽтеп), муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль
районның рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
мҿрҽҗҽгать итҥче - физик яки юридик затлар (дҽҥлҽт органнарыннан һҽм
аларның территориаль органнарыннан, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары
органнарыннан һҽм аларның территориаль органнарыннан, җирле ҥзидарҽ
органнарыннан тыш) яисҽ аларның вҽкалҽтле вҽкиллҽре, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында телдҽн, язма яки электрон формада соратып, Идарҽгҽ мҿрҽҗҽгать
иткҽн;
йорт салучы - ҥзенҽ караган җир кишҽрлегендҽ капиталь тҿзелеш
объектларын тҿзҥне, ҥзгҽртеп коруны, капиталь ремонтлауны, шулай ук
инженерлык эзлҽнҥлҽрен башкаруны, ҽлеге объектларны тҿзҥ, реконструкциялҽҥ,
капиталь ремонтлау ҿчен проект документларын ҽзерлҽҥне гамҽлгҽ ашыручы
физик яки юридик зат.
техник заказчы - профессиональ нигездҽ эшлҽҥче физик зат яисҽ йорт
салучы тарафыннан вҽкалҽт бирелгҽн һҽм йорт салучы исеменнҽн инженер
эзлҽнҥлҽрен башкару турында, проект документларын ҽзерлҽҥ турында, капиталь
тҿзелеш объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау турында
килешҥлҽр тҿзи, кҥрсҽтелгҽн эшлҽр тҿрлҽрен ҥтҽҥгҽ биремнҽр ҽзерли,
инженерлык эзлҽнҥлҽрен башкаручы һҽм (яисҽ) проект документациясен
ҽзерлҽҥче һҽм (яисҽ) капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥне, реконструкциялҽҥне,
капиталь тҿзеклҽндерҥ, кҥрсҽтелгҽн эшлҽрне башкару ҿчен кирҽкле материаллар
һҽм документлар тапшыра, капиталь тҿзелеш объектын файдалануга тапшыруга
рҿхсҽт алу ҿчен кирҽкле документларга кул куя, ҽлеге Кодекста каралган башка
функциялҽрне гамҽлгҽ ашыра. Йорт салучы техник заказчы функциялҽрен
мҿстҽкыйль башкарырга хокуклы;
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең
читтҽн торып эш урыны – «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽрен раслау турында»
2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте карары
белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан
Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл) җирлегендҽ һҽм шҽһҽр
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округында тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офисы);
техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн
һҽм документка (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр шуларга нигезлҽнеп кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең
туры килмҽвенҽ китергҽн хата (язу, хҽреф хатасы, грамматик яисҽ арифметик хата
йҽ мондый хата);
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза астында
планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ (1 нче кушымта) аңлашыла.
2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты параметрларын
планлаштырыла торган тҿзҥ турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн белдерҥнамҽнең
җир кишҽрлегендҽ индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын
урнаштыру мҿмкинлеге һҽм билгелҽнгҽн параметрлар буенча туры килҥе турында
хҽбҽрнамҽне җибҽрҥ.
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру органы
атамасы
Татарстан
комитеты.

Республикасы

Алексеевск муниципаль районы башкарма

2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенҽ тасвирлама
2.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булып тора:
1) индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты параметрларын
планлаштырыла
торган
тҿзҥ
турындагы
хҽбҽрнамҽдҽ
кҥрсҽтелгҽн
параметрларның туры килҥе һҽм җир кишҽрлегендҽ индивидуаль торак тҿзелеше
объектын яки бакча йортын урнаштыру мҿмкинлеге турында хҽбҽрнамҽ
(2 нче кушымта);
2) индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты параметрлары
планлаштырыла торган тҿзелеш турындагы хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн
параметрларга туры килмҽҥ һҽм (яки) җир кишҽрлегендҽ индивидуаль торак
тҿзелеше яисҽ бакча йорты объектын урнаштыруга юл куелмау турында
хҽбҽрнамҽ (3 нче кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «Электрон
имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба – 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ Республика порталының шҽхси
кабинетына Башкарма комитет (яисҽ Башкарма комитет) вазыйфаи затының
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кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн имзаланган электрон
документ рҽвешендҽ җибҽрелҽ.
2.3.3. Гариза бирҥченең телҽге буенча, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
КФҤтҽ Башкарма комитет тарафыннан җибҽрелгҽн, КФҤ мҿһере һҽм КФҤ
хезмҽткҽре имзасы белҽн расланган кҽгазьдҽ бастырылган электрон документ
нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ яки электрон документ нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген исҽпкҽ алып,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
законнарында каралган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган
документларны бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын тҥбҽндҽгелҽр тҽшкил итҽ:
Объект параметрларына туры килҥ (туры килмҽҥ) турында хҽбҽрнамҽ
җибҽрҥ-хҽбҽрнамҽ бирҥ кҿнен дҽ кертеп, җиде эш кҿне.
Федераль яки региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе
чиклҽрендҽ индивидуаль торак тҿзелеше объектының яки бакча йортының
тҿзелеше яисҽ реконструкциясе параметрларының типик архитектура карары
нигезендҽ туры килҥе (туры килмҽве) турында хҽбҽрнамҽ җибҽрҥ, хҽбҽрнамҽ бирҥ
кҿнен дҽ кертеп, 14 эш кҿне.
Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽне кире кайтару-бер эш кҿне.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору каралмаган.
2.4.3. Электрон документ формасында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булып торган документ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм
теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.4.4. Гариза бирҥченең телҽге буенча, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
КФҤтҽ Башкарма комитет тарафыннан җибҽрелгҽн, КФҤ мҿһере һҽм КФҤ
хезмҽткҽре имзасы белҽн расланган кҽгазьдҽ бастырылган электрон документ
нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
2.4.5. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ
булу срогы дҽвамында электрон документ яки документ формасында муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алырга хокуклы.
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе
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2.5.1. Индивидуаль торак тҿзелеше яки бакча йортын тҿзҥ яки
реконструкциялҽҥ максатларында тҿзҥче тҽкъдим итҽ:
Планлаштырыла торган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ, анда тҥбҽндҽге
белешмҽлҽр бар:
1) тҿзҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса), яшҽҥ урыны,
шҽхесне раслаучы документ реквизитлары (физик зат ҿчен);
2) тҿзҥченең исеме һҽм урнашу урыны (юридик зат ҿчен), шулай ук юридик
затларның бердҽм дҽҥлҽт реестрында юридик затның дҽҥлҽт теркҽве турындагы
язманың Дҽҥлҽт теркҽҥ номеры һҽм салым тҥлҽҥченең идентификация номеры,
мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил юридик заты булган очрактан тыш;
3) җир кишҽрлегенең кадастр номеры (аның булганда), җир кишҽрлегенең
адресы яки тасвирламасы;
4) тҿзҥченең җир кишҽрлегенҽ хокукы турында белешмҽлҽр, шулай ук җир
кишҽрлегенҽ башка затларның хокуклары турында белешмҽлҽр (андый затлар
булганда);
5) җир кишҽрлегеннҽн һҽм капиталь тҿзелеш объектыннан (индивидуаль
торак тҿзелеше яки бакча йорты объектыннан) файдалану рҿхсҽт ителгҽн рҽвеш
турында белешмҽлҽр;
6) тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ максатларында планлаштырылган тҿзелеш
турында хҽбҽр бирелгҽн индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты
объектының планлаштырыла торган параметрлары турында белешмҽлҽр, шул
исҽптҽн җир кишҽрлеге чигеннҽн чигенҥ турында;
7) индивидуаль торак тҿзелеше объекты яки бакча йорты мҿстҽкыйль
кҥчемсез милек объектларына бҥлҥ ҿчен билгелҽнмҽгҽнлеге турында белешмҽлҽр;
8) тҿзҥче белҽн элемтҽ ҿчен почта адресы һҽм (яки) электрон почта адресы.
2.5.2 Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽгҽ тҥбҽндҽгелҽр кушып
бирелҽ:
1) кҥчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында аңа хокуклар теркҽлмҽгҽн
очракта, җир кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документлар;
2) тҿзҥче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ,
планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ тҿзҥче вҽкиле тарафыннан
җибҽрелгҽн очракта;
3) тҿзҥче чит ил юридик заты булган очракта, юридик затны дҽҥлҽт теркҽве
турында документларның чит ил законнары нигезендҽ рус теленҽ таныкланган
тҽрҗемҽсе;
4) шҽхси торак тҿзелеше объектының яки бакча йортының тышкы кыяфҽтен
тасвирлау, ҽгҽр индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзҥ яки
реконструкциялҽҥ федераль яки региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек
территориясе чиклҽрендҽ планлаштырылса, РФ ШрК 51.1 статьясындагы 5
ҿлешендҽ каралган очрактан тыш. Шҽхси торак тҿзелеше яисҽ бакча йортының
тышкы кыяфҽтен тасвирлау текст формасындагы тасвирламаны һҽм график
тасвирламаны ҥз эченҽ ала. Индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йортының
тышкы кыяфҽтен тасвирлау текст формасында индивидуаль торак тҿзелеше
объекты яки бакча йорты параметрларына кҥрсҽтмҽне, аларның тышкы кыяфҽтен
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тҿс ягыннан хҽл итҥне, индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йортының тышкы
кыяфҽтен билгелҽҥче тҿзелеш материалларын, шулай ук индивидуаль торак
тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының башка характеристикаларын
тасвирлауны ҥз эченҽ ала, капиталь тҿзелеш объектының архитектур
чишелешлҽренҽ карата талҽплҽр Шҽһҽр тҿзелеше Регламенты тарафыннан
билгелҽнгҽн. График тасвирлама индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча
йортының тышкы кыяфҽте, шул исҽптҽн индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча
йорты объектының фасадын һҽм конфигурациясен тҽшкил итҽ.
2.5.3. Шҽхси торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзҥ яки
реконструкциялҽҥ максатларында, федераль яки региональ ҽһҽмияттҽге тарихи
җирлек территориясе чиклҽрендҽ, типлаштырылган архитектура карары
нигезендҽ, тҿзҥче тҥбҽндҽгелҽрне тҽкъдим итҽ:
1. Планлаштырыла торган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ, планлаштырыла
торган тҿзелеш турындагы хҽбҽрнамҽдҽ типлаштырылган архитектура карары
кҥрсҽтелҽ. Бу очракта индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йортының тышкы
кыяфҽте тасвирламасының планлаштырыла торган тҿзелеш турындагы белдерҥгҽ
кушымтасы талҽп ителми.
2.5.4. Планлаштырыла торган тҿзелеш турында белдерҥгҽ кушымта итеп
бирелҽ:
1) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн очракта, җир
кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документлар;
2) тҿзҥче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ,
планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ тҿзҥче вҽкиле тарафыннан
җибҽрелгҽн очракта;
3) тҿзҥче чит ил юридик заты булган очракта, чит ил дҽҥлҽте законнары
нигезендҽ юридик затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турындагы документларны рус
теленҽ таныкланган тҽрҗемҽ итҥ;
2.5.5. Шҽхси торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзҥ яки
реконструкциялҽҥ максатыннан, тҿзҥче федераль яки региональ ҽһҽмияттҽге
тарихи җирлек территориясе чиклҽрендҽ тҽкъдим итҽ:
1. Планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ.
2.5.6. Планлаштырыла торган тҿзелеш турында белдерҥгҽ кушымта итеп
бирелҽ:
1) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн очракта, җир
кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документлар;
2) тҿзҥче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ,
планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ тҿзҥче вҽкиле тарафыннан
җибҽрелгҽн очракта;
3) тҿзҥче чит ил юридик заты булган очракта, чит ил дҽҥлҽте законнары
нигезендҽ юридик затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турындагы документларны рус
теленҽ таныкланган тҽрҗемҽ итҥ;
4) шҽхси торак тҿзелеше объектының яки бакча йортының тышкы кыяфҽтен
тасвирлау, ҽгҽр индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзҥ яки
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реконструкциялҽҥ федераль яки региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек
территориясе чиклҽрендҽ планлаштырылса.
2.5.7. Планлаштырыла торган тҿзелеш яки реконструкция параметрларын
ҥзгҽртҥ максатларында тҿзҥче тҥбҽндҽгелҽрне тҽкъдим итҽ:
1. Параметрларны ҥзгҽртҥ турында белдерҥ (4 нче кушымта).
2.5.8. Планлаштырыла торган тҿзелеш турында белдерҥгҽ кушымта итеп
бирелҽ:
1) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн очракта, җир
кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документлар;
2) тҿзҥче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ,
планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ тҿзҥче вҽкиле тарафыннан
җибҽрелгҽн очракта;
3) тҿзҥче чит ил юридик заты булган очракта, чит ил дҽҥлҽте законнары
нигезендҽ юридик затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турындагы документларны рус
теленҽ таныкланган тҽрҗемҽ итҥ;
4) шҽхси торак тҿзелеше объектының яки бакча йортының тышкы кыяфҽтен
тасвирлау, ҽгҽр индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзҥ яки
реконструкциялҽҥ федераль яки региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек
территориясе чиклҽрендҽ планлаштырылса.
2.5.9. Гариза һҽм кушымта бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тҥбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган (расланган)
электрон документлар рҽвешендҽ КФҤ аша һҽм кҽгазьдҽ һҽм электрон
документлар рҽвешендҽ;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.10. Физик затлар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр гариза һҽм кирҽкле
документларны республика порталы аша җибҽргҽндҽ гаризаны гади электрон
имза белҽн имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен гариза бирҥчегҽ ЕСИА да теркҽлҥ
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алу язмасын стандарт
дҽрҽҗҽсеннҽн дҽ ким булмаган дҽрҽҗҽгҽ кадҽр расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре гариза һҽм кирҽкле документларны Республика порталы аша
җибҽргҽндҽ гаризаны кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
имзалыйлар.
Гарызнамҽне Республика порталы аша тапшырганда гариза бирҥче
«Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль
закон талҽплҽре нигезендҽ, мондый документларны тҿзҥгҽ һҽм имзалауга
вҽкалҽтле затлар тарафыннан электрон култамга белҽн имзаланган
документларның электрон образларын яисҽ электрон рҽвештҽге документларны
тапшыра.
2.5.11. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ тыела:
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1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисҽ
аларны гамҽлгҽ ашыру каралмаган гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыру ҿчен документлар
һҽм мҽгълҥмат бирҥ;
2) муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽҥлҽт органнарына,
җирле ҥзидарҽ органнарына, оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ белҽн бҽйле гамҽллҽрне,
шул исҽптҽн килешҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр алу һҽм кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ кҥрсҽтелҽ торган документлар һҽм мҽгълҥмат алудан тыш, шул
исҽптҽн 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 маддҽсендҽге 1 ҿлешендҽ
кҥрсҽтелгҽн исемлеккҽ кертелгҽн (кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр);
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканда, яисҽ тҥбҽндҽге
очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яки) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн
документлар һҽм мҽгълҥмат бирҥ:
а) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив хокукый актларның
талҽплҽрен ҥзгҽртҥ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны беренче
тапкыр биргҽннҽн соң;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тартканнан соң бирелгҽн документларда, яисҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ яисҽ элек бирелгҽн документлар комплектына кертелмҽгҽн хаталар
булу;
в) документларның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлану яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканнан соң, йҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканнан соң мҽгълҥматны ҥзгҽртҥ.;
г) Башкарма комитетның, КФҤ хезмҽткҽренең вазыйфаи затының, КФҤ
хезмҽткҽренең хаталы яки хокукка каршы гамҽллҽре (гамҽл кылмау) фактын
(билгелҽрен) ачыклау, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта Башкарма комитет җитҽкчесе имзасы белҽн язмача
рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук бирелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документлар һҽм
мҽгълҥматны кҽгазь чыганакта бирҥ, мондый документларга тамга салу йҽ аларны
алу дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм
федераль законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм дҽҥлҽт органнары яки
җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
аларны, шул исҽптҽн электрон формада алу ысулларын, аларны бирҥ тҽртибен,
дҽҥлҽт органы, җирле ҥзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар белҽн эш итҥче
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оешма карамагында булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге
2.6.1. Планлаштырылган тҿзелеш яисҽ объектны реконструкциялҽҥ
параметрларын ҥзгҽртҥ турында хҽбҽрнамҽ кергҽндҽ ведомствоара хезмҽттҽшлек
кысаларында тҥбҽндҽгелҽр алына:
кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ (кҥчемсез милек
объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем файдалана алырлык мҽгълҥмат
булган) - Дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте (Росреестр).
Федераль яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе
чиклҽрендҽ объектны планлаштырып тҿзҥ турында хҽбҽр килгҽндҽ:
кҥрсҽтелгҽн индивидуаль торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының
тышкы кыяфҽте тасвирламасының тарихи җирлекне саклау предметына һҽм
капиталь тҿзелеш объектларының шҽһҽр тҿзелеше Регламенты тарафыннан
федераль яки региональ ҽһҽмияттҽге территориаль зонага карата билгелҽнгҽн
архитектура карарларына туры килҥе яисҽ туры килмҽве турында хҽбҽрнамҽ.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче Регламентның 2.6.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн
документларны (белешмҽлҽрне) гариза биргҽндҽ, мондый документларны тҿзҥгҽ
һҽм имзалауга вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имза белҽн
расланган электрон документлар рҽвешендҽ бирергҽ хокуклы.
2.6.3. Кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт хакимияте органнары, башкарма комитетның
структур бҥлекчҽлҽре тарафыннан документлар һҽм белешмҽлҽрне тапшырмау
(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез
була алмый.
2.6.4. Кҥрсҽтелгҽн органнарның вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) карамагында
булган документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (ҥз вакытында
тапшырмаган (тапшырмаган) хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
2.6.5. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен гариза бирҥче тарафыннан тҥлҽҥ кертҥне
раслаучы документлар талҽп итҥ тыела.
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
белешмҽлҽр булган документларны тапшырмау мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартуы ҿчен нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту нигезлҽренең тулы исемлеге
2.7.1. Документлар кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен тҥбҽндҽгелҽр нигез була:
1) РФ ШрК 51.1 маддҽсендҽге 1 ҿлешендҽ каралган мҽгълҥматларның
планлаштырылган тҿзелеше турында хҽбҽрнамҽдҽ булмавы;
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2) тапшырылган документларның ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында
кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
3) РФ ШрК 51.1 маддҽсендҽге 3 ҿлешенең 2 - 4 пунктларында каралган
документларның булмавы.
4) гаризада һҽм гаризага кушып бирелҽ торган документларда
килешенмҽгҽн тҿзҽтмҽлҽр, аларның эчтҽлеген бертҿсле аңлатырга мҿмкинлек
бирми торган җитди зыяннар бар;
5) тиешле органга документлар тапшыру;
6) ҥз кҿчен югалткан документларны тапшыру;
7) дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр, килешмҽгҽн
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зыяннар булган документларны тапшыру, аларның эчтҽлеген
бертҿсле аңлатырга мҿмкинлек бирми;
8) гариза (гарызнамҽ) мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн, вҽкалҽтле зат
тарафыннан;
9) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алучы булмаган затка
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать итҥ;
10) мҽҗбҥри кырларны гаризаның электрон формасында дҿрес тутырмау;
11) гаризаның электрон формасында һҽм тапшырылган документларда
каршылыклы мҽгълҥматлар булу;
12) гамҽлдҽге законнарны бозып, гариза (гарызнамҽ) һҽм башка
документлар электрон култамга белҽн кул куелган;
13) электрон документлар аларны бирҥ форматына талҽплҽргҽ туры килми
һҽм (яки) укылмый.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Гариза һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итҥчене кабул итҥ
вакытында да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан
ведомствоара мҽгълҥмати бҽйлҽнешлҽрдҽн файдаланып, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) алганнан соң да, гаризаны
теркҽгҽннҽн соң 7 эш кҿненнҽн дҽ артмаган вакыт эчендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту турындагы карар, баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, Регламентка
5 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, Башкарма
комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ квалификацияле электрон имза белҽн кҿчҽйтелгҽн рҽвештҽ
имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Республика порталының шҽхси кабинетына һҽм
(яки) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турында карар кабул ителгҽн кҿнне КФҤгҽ җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар
Бердҽм порталда бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе
турындагы мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, гаризаны һҽм башка
документларны кабул итҥдҽн баш тарту тыела.
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2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору яисҽ кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.8.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган (бирелҽ торган) документ (документлар) турында
белешмҽлҽр
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.11. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥ ҿчен тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре, мондый тҥлҽҥнең
кҥлҽмен исҽплҽҥ методикасы турында мҽгълҥматны да кертеп
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешма тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта
кҿтҥнең максималь срогы
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтҥ вакыты-15 минуттан
да артык тҥгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽт һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать
итҥченең ҥтенечен теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе, шул исҽптҽн электрон формада
2.13.1. Гариза биргҽн кҿнне КФҤгҽ шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ гариза
бирҥчегҽ теркҽлҥ номеры һҽм электрон гариза бирҥ датасы белҽн КФҤ
АМСтанҿземтҽ бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибҽргҽндҽ гариза бирҥче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта
аша гариза җибҽрелгҽн, анда теркҽҥ номеры һҽм гариза бирҥ датасы кҥрсҽтелҽ.
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2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ залына, кҿтҥ залына, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында запросларны тутыру урыннарына, аларны тутыру ҥрнҽклҽренҽ
һҽм һҽр муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар исемлегенҽ,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа
мҽгълҥматларын урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерҥ, шул исҽптҽн федераль законнар
һҽм инвалидларны социаль яклау турында Татарстан Республикасы законнары
нигезендҽ инвалидлар ҿчен кҥрсҽтелгҽн объектларның ҥтемлелеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм янгын
сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ
ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрне кабул итҥ урыннары документларны рҽсмилҽштерҥ
ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълҥмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥе
(бинага уңайлы чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ кҥчеп йҿрҥ) тҽэмин ителҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедиа мҽгълҥматы мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥ
максатларында тҥбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) кҥрҥ һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итҥ функциясенең тотрыклы бозылуы
булган инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм кҥрсҽтҥ;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерҥ мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт кҥрсҽтҥлҽргҽ тоткарлыксыз керҥен тҽэмин итҥ
ҿчен кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълҥмат йҿртҥчелҽрне аларның тормыш
эшчҽнлеген чиклҽҥне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен тавыш һҽм кҥрҥ мҽгълҥматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълҥматны Брайль рельефлынокталы шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽче кертҥне;
6) этне озатучыны Россия Федерациясе Хезмҽт һҽм социаль яклау
министрлыгының 2015 елның 22 июнендҽге 386н номерлы «Эт-ҥткҽргечне махсус
укытуны раслаучы документ формасын һҽм аны бирҥ тҽртибен раслау турында»
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн рҽвештҽ һҽм тҽртиптҽ махсус укытуны раслый торган
документ булган очракта һҽм аны бирҥ.
Инвалидлар ҿчен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ гамҽлгҽ ашырыла торган
объектларга һҽм ҽлеге пунктның 1 – 4 пунктларында кҥрсҽтелгҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ кулланыла торган акчаларга ҥтемлелекне тҽэмин итҥ ҿлешендҽ
2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация узган
объектларга һҽм чараларга карата талҽплҽр кулланыла.
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2.15. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдалану мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның
дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге, шул исҽптҽн мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽрдҽн
файдаланып, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ)муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҿмкинлеге
йҽ мҿмкинлеге булмау (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле ҥзидарҽ органының
телҽсҽ кайсы Территориаль бҥлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥчене сайлау буенча
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
турындагы соратып алу юлы белҽн, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
15.1 маддҽсендҽ каралган (комплекслы запрос)
2.15.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥтемлелек кҥрсҽткечлҽре
тҥбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада
документлар кабул ителҽ торган бина урнашкан;
кирҽкле санда белгечлҽр, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар
кабул ителҽ торган биналар булу;
мҽгълҥмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе
һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥмат булу;
инвалидларга алар хезмҽтлҽрен башка затлар белҽн бертигез дҽрҽҗҽдҽ
алырга комачаулаучы каршылыкларны җиңҥдҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфат кҥрсҽткечлҽре тҥбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итҥ һҽм карау срокларын ҥтҽҥ;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын ҥтҽҥ;
3) Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар белҽн багланышлары саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ
хезмҽткҽрлҽре белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза
биргҽндҽ бер тапкыр башкарыла;
4.2) бер тапкыр КФҤтҽ электрон документның кҽгазь формасында
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар
белҽн бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
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2.15.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥматны
мҿрҽҗҽгать итҥче Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҤтҽ алырга
мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҿрҽҗҽгать итҥчене яшҽҥ урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽҥ (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ
сайлау буенча телҽсҽ кайсы КФҤтҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ комплекслы гарызнамҽ составында кҥрсҽтелҽ.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстерриториаль принцип буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать
итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
Республика порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм
мҽгълҥматны бирҥ;
в) электрон рҽвештҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризаларның ҥтҽлеше турында белешмҽлҽр алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын
бҽялҽҥне гамҽлгҽ ашырырга;
д) муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алырга;
е) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары,
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерҥ процессын тҽэмин итҥче федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы
порталы, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ башкарылган карарларга
һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) шикаять бирҥ һҽм гамҽл кылмау.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең кабул итҥгҽ язылуы (алга таба - язма)
Республика порталы, КФҤ контакт-ҥзҽге телефоны ярдҽмендҽ башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кабул итҥ ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка
кҥпфункцияле кабул итҥ графигының ҥзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу
мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн датага язылу бу дата башланганчы бер тҽҥлек кала тҽмамлана.
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Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ соратып алына торган мҽгълҥматларны кҥрсҽтергҽ кирҽк, шул
исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн дата һҽм кабул итҥ вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры
килмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган
документларга алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ талонны раслау
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче электрон почта адресын хҽбҽр
итсҽ, кҥрсҽтелгҽн адреска, кабул итҥ датасын, вакытын һҽм урынын кҥрсҽтеп,
алдан язылуны раслау турында мҽгълҥмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итҥче мҽҗбҥри тҽртиптҽ
хҽбҽр ителҽ, алдан язылу кабул итҥнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут
ҥткҽннҽн соң килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга
хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация
һҽм аутентификация ҥтҥдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башка гамҽллҽр кылуны,
кабул итҥ максатын кҥрсҽтҥне, шулай ук кабул итҥ ҿчен вакытлыча интервалның
озынлыгын исҽплҽҥ ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирҥне талҽп итҥ тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ процедураларны электрон
рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук күп функцияле үзәкләрдә
административ процедураларны башкару үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеге тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ;
2) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ
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3.2.1.Мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле
мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате административ процедураны башкару ҿчен нигез
булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып тора:
- мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгатендҽ;
- мҿрҽҗҽгать итҥченең Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгатендҽ-инфраструктура
ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат).
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥпфункцияле ҥзҽклҽрдҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында консультация сорап шҽхсҽн ҥзе һҽм
телефон һҽм электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, составы, бирелҽ торган
документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультациялҽр бирҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала
http://mfc16.tatarstan.ru
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документлар
формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка телефон һҽм электрон почта
аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм
сроклары турында Башкарма комитет сайтында консультация алырга хокуклы.
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документлар
формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау
3.3.1. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен документлар кабул итҥ
яисҽ КФҤнең читтҽн торып эшлҽҥ урыны.
3.3.1.1.Мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) шҽхсҽн ҥзе КФҤкҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм
документларны Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2.КФҤ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итҥче:
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Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килҥ-килмҽҥне
тикшерҥ ҥткҽрҽ;
КФҤ АМСта гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында кҽгазьдҽ кҥрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлауны гамҽлгҽ ашыра;
КФҤ АМСтан гариза бастыра;
гариза бирҥчегҽ тикшерҥ һҽм имзалау ҿчен хҽбҽр итҽ;
имзаланганнан соң КФҤнең АИСДА имзаланган гаризасын сканерлый;
КФҤ АМСка электрон формада яки электрон рҽвештҽ тҽкъдим ителгҽн
документларны йҿкли, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
гариза бирҥчегҽ документларны кабул итҥ ҿчен расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: җибҽрергҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
3.3.1.3. КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башкарма комитетка
электрон рҽвештҽ (электрон эшлҽр пакетлары составында) кабул ителгҽн
документлар пакетын мҿрҽҗҽгать итҥче МФЦ структур бҥлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен электрон
рҽвештҽ документлар кабул итҥ.
3.3.2.1. Гариза бирҥче Республика порталы аша электрон формада гариза
бирҥ ҿчен тҥбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизацияне башкара;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон формада муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешҥ фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибҽрҽ (тиешле электрон гариза
формасындагы тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы федераль закон талҽплҽре һҽм 210-ФЗ
номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яки)
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн) имзалана;
электрон гариза җибҽрҥ турында хҽбҽрнамҽ ала.
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3.3.2.2. Процедураларның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ башкарма комитетта җибҽрелгҽн электрон эш.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка
документлар керҥ административ процедураны башкару ҿчен нигез булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) палата белгече (алга таба-документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).:
Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документларны
карап тикшерҥгҽ алганнан соң:
гаризага эш номеры һҽм «Документларны тикшерҥ» статусы бирелҽ, бу исҽ
Республика порталының шҽхси кабинетында чагылдырыла;
кергҽн электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн гариза бирҥче тарафыннан электрон
формада бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон образларын
ҿйрҽнҽ;
электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерҽ;
электрон култамганың чынбарлык шартларын ҥтҽҥне, Бердҽм порталга
мҿрҽҗҽгать итҥ юлы белҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалифицияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
ҥрнҽклҽре тапшырылган очракта) тикшерҽ.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ
аның чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланган очракта, баш тарту турында
карар проектында 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 маддҽсендҽге 11 пункты
булырга тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка
4 нче кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, электрон документ
ҽйлҽнеше системасы аша билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Карар проектны килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында каралган
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат, гариза кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ гаризада кҥрсҽтелгҽн ысул
белҽн мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гариза керҥ турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ
номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу датасын, файлларның исемнҽрен,
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аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу
датасын җибҽрҽ.
3.3.3.2. Регламентның 3.3.3.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн процедураларны ҥтҽҥ,
техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза
карауга кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына һҽм (яисҽ) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
органнарга җибҽрҥ
3.4.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн кабул ителгҽн документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр), административ процедураны башкаруга вҽкалҽтле вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр) алу тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба - ведомствоара
запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
Ведомствоара гарызнамҽлҽрне җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат,
Регламентның 2.6 пунктында каралган документларны һҽм белешмҽлҽрне
тапшыру турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша (техник мҿмкинлек булмаганда – башка ысуллар белҽн) электрон
формада тҿзи һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар карау ҿчен гариза кабул
ителгҽн кҿнне башкарыла.
Хакимият органнарына һҽм (яки) хакимият органнарына буйсынган
оешмалар тарафыннан җибҽрелгҽн запрослар административ процедураларны
ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тора.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара
электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып
алына торган документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында
хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гамҽлгҽ ашырыла:
ҽгҽр ведомствоара соратып алуга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка
сроклары федераль законнар, Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары
һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы
норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽсҽ, органга яисҽ оешмага
документлар һҽм мҽгълҥмат бирҽ торган оешмага ведомствоара запрос килгҽн
кҿннҽн ҿч кҿн эчендҽ;
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10 эш кҿне эчендҽ мҽдҽни мирас объектларын саклау ҿлкҽсендҽ вҽкалҽтле
Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органына индивидуаль торак
тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының тышкы кыяфҽте тасвирламасының
тарихи җирлекне саклау предметына һҽм капиталь тҿзелеш объектларының
федераль яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе чиклҽрендҽ
урнашкан территориаль зонага карата шҽһҽр тҿзелеше регламентында
билгелҽнгҽн архитектура карарларына карата талҽплҽргҽ туры килҥе яисҽ туры
килмҽве турында хҽбҽр юллаганда.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ
ведомствоара запрослар җибҽргҽн ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш
тарту турында белдерҥ.
3.4.3. Ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ документ
һҽм (яки) мҽгълҥмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ ала;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, ведомствоара
запрослар җибҽрелгҽн кҿннҽн биш эш кҿне узгач, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар проектын
ҽзерли.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн Документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка
5 нче кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
(белешмҽлҽр) комплекты.
3.4.4. Регламентның 3.4.1, 3.4.3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып, шул
исҽптҽн Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ гариза теркҽгҽн мизгелдҽн алып
автомат рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты җиде эш кҿне тҽшкил итҽ.
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индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты объектын тҿзҥ турында
хҽбҽр итҥ буенча ҿч эш кҿне;
Федераль яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек чиклҽрендҽ
индивидуаль торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты тҿзҥ турында хҽбҽр итҥ
буенча 10 эш кҿне.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып,
ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр) комплекты керҥ тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат:
Регламентның 2.8 пунктында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында карар проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше
планы проектын ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе проектын билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарту турындагы карар проектын килештерҥ һҽм имзалау (алга табапроектлар) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы структур
бҥлекчҽ җитҽкчесе, Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары, Башкарма комитет
җитҽкчесе тарафыннан башкарыла.
Кисҽтҥлҽр булган ҽзерлҽнгҽн проектлар муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен
ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы затка кире кайтарыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту,
тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ (тҿзелешкҽ рҿхсҽткҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ) яки муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты ике эш кҿне тҽшкил итҽ.
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3.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ)
3.7.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып
административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу
тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат-Башкарма
комитет җитҽкчесе (алга таба-документларны бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат).
Документлар бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ һҽм (яки) шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлеген тҽэмин итҥ буенча мҽгълҥмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥматларны
теркҽҥне һҽм кертҥне тҽэмин итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) электрон хезмҽт кҥрсҽтҥ юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе һҽм КФҤтҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, автомат рҽвештҽ дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган
мҽгълҥмат системасын кулланып гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълҥмат системаларында муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽр урнаштыру, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның
вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ һҽм аны алу ысуллары
турында хҽбҽр итҥ.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ) тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап КФҤкҽ
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ электрон документның
кҽгазь формасында муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥче талҽбе
буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон
документның нҿсхҽсе аны тҿшерҥ кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне КФҤ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче республика порталы аша муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабинетына
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган, башкарма комитетның вҽкалҽтле
вазыйфаи затының (Башкарма комитет) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имзасы белҽн имзаланган документның электрон ҥрнҽге автомат рҽвештҽ
җибҽрелҽ.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне раслый торган документ (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту) юлламасы (бирҥ).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (6 нчы кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
юридик кҿчкҽ ия булган, техник хатаның булуын таныклаучы документлар.
Муниципаль
хезмҽт
нҽтиҗҽсе
булган
документта
кҥрсҽтелгҽн
мҽгълҥматларда техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче
(вҽкалҽтле вҽкил) почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), Республика
порталы яки КФҤ аша бирҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, кушымталы документлар белҽн гаризаны терки
һҽм документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽҥ датасыннан
алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи затка карауга юнҽлтелгҽн.
3.7.3. Документларны эшкҽртҥгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр
кертҥ максатларында Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны
гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган
документның оригиналын тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн ҥзе имза сала, яисҽ
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) адресына техник хата
булган документның тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан
яисҽ җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан
соң ике эш кҿне дҽвамында гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
бирелгҽн (юнҽлешле) документ.
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4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне тикшереп тору тәртибе һәм рәвешләре
4.1. Җаваплы вазыйфаи затлар тарафыннан Регламент нигезлҽмҽлҽренең һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ талҽплҽрне билгели торган башка норматив
хокукый актларның ҥтҽлешен һҽм башкарылуын агымдагы контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итҥ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокукларын бозуларны ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, җирле
ҥзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен тикшереп тору рҽвешлҽре
тҥбҽндҽгелҽр:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ документлары проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ;
2) эш башкаруны тикшерҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрҥчелҽр;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешенҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
ҥтҽҥче вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр,
шулай ук хокук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч чаралар кҥрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда
билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеге ҥтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыруга җаваплы җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе
урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыручы бҥлек башлыгы
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турындагы
нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе
һҽм рҽвешлҽре
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Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органы эшенең ярты еллык
яисҽ еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга) һҽм планнан тыш булырга
мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ (комплекслы
тикшерҥлҽргҽ) бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет
мҿрҽҗҽгате буенча каралырга мҿмкин.
4.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затларының муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында алар кабул итҽ торган (башкарыла торган) карарлары
һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) ҿчен җаваплылыгы
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча, мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең
хокуклары бозылган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплылыкка тартыла.
Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе белдерҥлҽрне вакытында тикшермҽгҽн
ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (башкарыла
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка
муниципаль хезмҽткҽрлҽр законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы булалар.
4.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан да, тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм
рҽвешлҽренҽ карата талҽплҽрне характерлый торган нигезлҽмҽлҽр
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле
ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау
мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) карата, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәгенә, 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддәсендәге 1.1 ӛлешендә күрсәтелгән оешмаларга, шулай ук
аларның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, хезмәткәрләргә
карата судка кадәр (судтан тыш) тәртип
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең,
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽтне кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре,
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кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган кҥпфункцияле ҥзҽк, оешмалар, шулай ук
аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
белдерҥ хокукына ия.
Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала, шул исҽптҽн
тҥбҽндҽге очракларда:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 15.1 маддҽсендҽ кҥрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽҥ срогын
бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган
яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп итҥ яисҽ
гамҽлгҽ ашыру;
4) Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
муниципаль хокукый актларда каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк
хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр
(судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерҥ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
6) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган тҥлҽҥне талҽп
итҥ;
7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең,
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оешмаларның вазыйфаи затының, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның яисҽ аларның
хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда биргҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тартуы яисҽ
мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозуы. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ
вакытын һҽм тҽртибен бозу;
9) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору.
Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле ҥзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
7 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш,
документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн документларның
яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка
кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына
һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле
ҥзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе
йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
5.2. Шикаять язмача кҽгазьдҽ, электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы), шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр югары органга (аның булганда) бирелҽ яисҽ ул
булмаганда, турыдан-туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе
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тарафыннан карала. Кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр шушы кҥпфункцияле ҥзҽк
җитҽкчесенҽ тапшырыла. Кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ
Татарстан Республикасы норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. Оешмалар хезмҽткҽрлҽренең 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша,
кҥпфункцияле ҥзҽк аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмати
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. Кҥп функцияле ҥзҽкнең, кҥп
функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмат
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрен, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтларын, Бердҽм
порталны яисҽ республика порталын кулланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаять ҥз эченҽ алырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре,
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ
торган муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм (яисҽ) хезмҽткҽренең,
оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы булган очракта), яшҽҥ урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме,
мҿрҽҗҽгать итҥче - юридик зат урнашкан урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук
контактлы телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булган очракта);
3) муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽткҽре, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган
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кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең
шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында
белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итҥче алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының яисҽ
муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) белҽн
килешми. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы
документлар (булганда), йҽ аларның кҥчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең иртҽгесеннҽн соңгы эш кҿненнҽн дҽ
соңга калмыйча теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп функцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ
куючы органга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмага яисҽ югарыдагы органга (булганда) килгҽн
шикаять аны теркҽгҽннҽн соң, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ шикаять белдергҽн очракта, аны теркҽгҽн кҿннҽн унбиш эш
кҿне эчендҽ каралырга тиеш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽ йҽ
рҿхсҽт ителгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн тҽртип бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн алып биш эш кҿне эчендҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм
хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясенең норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ,
канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган
кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язмача һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында
мотивлаштырылган җавап җибҽрелҽ.
5.7. канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле шикаятьне таныган очракта, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавап итеп башкарма комитет, кҥпфункцияле ҥзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган гамҽллҽр турында
мҽгълҥмат бирелҽ, ачыкланган хокук бозуларны муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт алу максатларында
башкарырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
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5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта,
кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне тикшерҥ барышында яисҽ нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
вазыйфаи зат, шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган
материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽ.

1 нче кушымта
ФОРМАСЫ
Шәхси торак тӛзелеше объектын яисә бакча йортын тӛзү яисә
реконструкцияләү турында хәбәр
«

»

20

(федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте
органы, җирле ҥзидарҽ органы тҿзелешенҽ рҿхсҽтлҽр бирҥгҽ вҽкалҽтле вҽкил исеме)
1. Тӛзүче турында белешмәләр
1.1
Тҿзҥче физик зат булган очракта, физик
зат турында белешмҽлҽр:
1.1.1 Фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булган очракта)
1.1.2 Яшҽҥ урыны
1.1.3 Шҽхесне таныклый торган документ
реквизитлары
1.2
Тҿзҥче юридик зат булган очракта,
юридик зат турында белешмҽлҽр:
1.2.1 Исеме
1.2.2 Урнашу урыны
1.2.3 Юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт
реестрында юридик затны дҽҥлҽт теркҽве
турында язманың дҽҥлҽт теркҽве номеры,
мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил юридик заты
булган очрактан тыш
1.2.4 Салым тҥлҽҥченең идентификация
номеры, мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил юридик
заты булган очрактан тыш

е.
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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 кишҽрлегенең кадрлар номеры
(булган очракта)
Җир кишҽрлеге урынының адресы яисҽ
тасвирламасы
Тҿзҥченең җир кишҽрлегенҽ (хокук
билгели торган документларга) хокукы
турында белешмҽлҽр
Җир кишҽрлегенҽ башка затларның
хокуклары барлыгы турындагы
белешмҽлҽр (булган очракта)
Җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн
файдалану рҽвеше турында белешмҽлҽр
3. Капиталь тӛзелеш объекты турында белешмәләр
Капиталь тҿзелеш объектыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану рҽвеше турында
белешмҽлҽр (индивидуаль торак тҿзелеше
объекты яисҽ бакча йорты)
Хҽбҽрнамҽ тапшыруның максаты (тҿзҥ
яисҽ реконструкциялҽҥ)
Планлаштырылган параметрлар турында
белешмҽлҽр:
Җир ҿсте катлары саны
Биеклек
Җир кишҽрлеге чиклҽреннҽн чигенҥлҽр
турында белешмҽлҽр
Тҿзелеш мҽйданы
Рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең,
реконструкциянең чикле
параметрларыннан читкҽ тайпылуга
рҿхсҽт бирҥ турындагы карар хакында
белешмҽлҽр (булган очракта)
Федераль яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге
тарихи җирлек территориясе чиклҽрендҽ
мондый объектны тҿзегҽн яисҽ
реконструкциялҽгҽн очракта, капиталь
тҿзелеш объектының типовой архитектур
карары турында белешмҽлҽр

34
4. Җир кишәрлегендә капиталь тӛзелеш объектын тӛзүгә яисә реконструкцияләүгә
планлаштырыла торган схема сурәте
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Почта адресы һҽм (яисҽ) электрон почта адресы:
Индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ
турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн индивидуаль торак тҿзелеше объекты яки бакча йорты
параметрларының билгелҽнгҽн параметрларга туры килҥе һҽм җир кишҽрлегендҽ индивидуаль
торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру мҿмкинлеге йҽ индивидуаль торак
тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ турында хҽбҽрнамҽдҽ
кҥрсҽтелгҽн индивидуаль торак тҿзелеше объекты параметрларына туры килмҽве турында
хҽбҽрнамҽ. билгелҽнгҽн параметрлар һҽм (яки) шҽхси торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын
җир кишҽрлегендҽ урнаштырырга ярамау турында тҥбҽндҽге юл белҽн юллавыгызны сорыйм:
(почта адресына һҽм (яки) электрон почта адресына юллау юлы белҽн яисҽ федераль башкарма хакимият органы, Россия
Федерациясе субъектының башкарма хакимияте органы яки җирле ҥзидарҽ органына, шул исҽптҽн кҥп функцияле ҥзҽк
аша тҿзелешкҽ рҿхсҽтлҽр бирҥ буенча вҽкалҽтле вҽкилгҽ, электрон почта адресына юллау юлы белҽн)

Әлеге белдерү белән
(индивидуаль торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты)

раслыйм, мӛстәкыйль күчемсез милек объектларына бүлү ӛчен билгеләнмәгән.
Әлеге хәбәрнамә белән
(фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта)

шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалыгымны бирәм (тӛзүче физик зат булган очракта).
(вазыйфасы, ҽгҽр тҿзҥче юридик
зат булса)

(имза)

(имзаны киңҽйтҥ)

М.У.
(булган очракта)

Ҽлеге мҿрҽҗҽгатькҽ кушымта итеп бирелҽ:

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

2 нче кушымта
ФОРМАСЫ
федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы,
җирле ҥзидарҽ органы тҿзелешенҽ рҿхсҽтлҽр бирҥгҽ вҽкалҽтле вҽкил исеме
Кемгҽ:

Почта адресы:

Электрон почта адресы (булган очракта):

Индивидуаль торак тӛзелеше объектын яки бакча йортын тӛзү яки реконструкцияләү
турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән индивидуаль торак тӛзелеше объектының яисә бакча
йорты параметрларының билгеләнгән параметрларга туры килүе һәм җир кишәрлегендә
индивидуаль торак тӛзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру мӛмкинлеге турында
хәбәрнамә
«
»
20
е.
№
Шҽхси торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын планлаштырылган тҿзҥ яисҽ
реконструкциялҽҥ турында хҽбҽрнамҽне яисҽ индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча
йортын планлаштырыла торган тҿзҥ яисҽ реконструкциялҽҥ параметрларын ҥзгҽртҥ хакында
хҽбҽрнамҽне (алга таба - хҽбҽрнамҽ) карау нәтиҗәләре буенча,
________________________________________________________________________ юнҽлдерелгҽн
(хҽбҽрнамҽнең юнҽлеше датасы)
____________________________________________________________________________ теркҽлгҽн
(хҽбҽрнамҽне теркҽҥ датасы һҽм номеры)
хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты объектының
параметрларының
билгелҽнгҽн
параметрларга
туры
килҥе
һҽм
_____________________________________________________________________________________
(җир кишҽрлегенең кадастр номеры (булган очракта), адресы яисҽ җир кишҽрлегенең урнашу
урынын тасвирлау)
җир кишҽрлегендҽ индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру
мҿмкинлеге турында хәбәр итәбез

37
(башкарма хакимиятнең федераль органы,
Россия Федерациясе субъекты башкарма
хакимияте органы, җирле ҥзидарҽ органы
тҿзҥгҽ рҿхсҽтлҽр бирҥгҽ вҽкалҽтле зат
вазыйфасы)
М.У.

(имза)

(имзаны киңҽйтҥ)

3 нче кушымта
ФОРМАСЫ
федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы, җирле ҥзидарҽ
органы тҿзҥгҽ рҿхсҽтлҽр бирҥгҽ вҽкалҽтле орган исеме

Кемгҽ:

Почта адресы:

Электрон почта адресы (булган очракта):

Индивидуаль торак тӛзелеше объектын яки бакча йортын тӛзү яки
реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән индивидуаль торак тӛзелеше
объектының яки бакча йорты параметрларының билгеләнгән параметрларга туры
килмәве һәм (яисә) индивидуаль торак тӛзелеше объектын яки бакча йортын җир
кишәрлегендә урнаштыру мӛмкинлеге турында хәбәрнамә
«
»
20
г.
№
Шҽхси торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын планлаштырылган тҿзҥ яисҽ
реконструкциялҽҥ турында хҽбҽрнамҽне яисҽ индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча
йортын планлаштырыла торган тҿзҥ яисҽ реконструкциялҽҥ параметрларын ҥзгҽртҥ хакында
хҽбҽрнамҽне (алга таба - хҽбҽрнамҽ) карау нәтиҗәләре буенча,
________________________________________________________________________ юнҽлдерелгҽн
(хҽбҽрнамҽнең юнҽлеше датасы)
____________________________________________________________________________ теркҽлгҽн
(хҽбҽрнамҽне теркҽҥ датасы һҽм номеры)
хәбәр итәбез:
1) тҥбҽндҽге нигезлҽрдҽ кҥрсҽтелгҽн параметрларның рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең иң чик
параметрларына, капиталь тҿзелеш объектын реконструкциялҽҥгҽ туры килмҽве турында:

(җирдҽн файдалану һҽм тҿзелеш кагыйдҽлҽре, территорияне планлаштыру документлары белҽн билгелҽнгҽн рҿхсҽт
ителгҽн тҿзелешнең, капиталь тҿзелеш объектларын реконструкциялҽҥнең иң чик параметрлары турында яисҽ Россия
Федерациясе Шҽһҽр кодексында (Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2005, № 1, 16 мтд. 2018, № 32, 5135 мтд.)
билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектлары параметрларына карата мҽҗбҥри талҽплҽр турында, хҽбҽрнамҽ кергҽн
кҿнгҽ гамҽлдҽ булган һҽм индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты объекты параметрларына туры килми торган
башка федераль законнар белҽн белешмҽлҽр.)

2) индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ җир кишҽрлегендҽ бакча йортын тҥбҽндҽге
нигезлҽрдҽ урнаштыруга юл куймау турында:

(җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн файдалану тҿрлҽре һҽм (яисҽ) Россия Федерациясенең җир һҽм башка законнары
нигезендҽ билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽр турында һҽм хҽбҽрнамҽ килҥ датасына гамҽлдҽ булган белешмҽлҽр)

3) җир кишҽрлегенҽ хокуклар булмауга бҽйле рҽвештҽ тҿзҥче булмаган зат тҥбҽндҽге нигезлҽрдҽ
хҽбҽрнамҽнең бирелгҽнлеге яисҽ җибҽрелгҽнлеге турында:

39
(планлаштырыла торган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ биргҽн яисҽ җибҽргҽн затның, җир кишҽрлегенҽ хокукы булмау
сҽбҽпле, тҿзҥче булмавы турында белешмҽлҽр)

4) индивидуаль торак тҿзелеше объектының яисҽ бакча йортының тарихи җирлекне саклау
предметының тышкы кыяфҽте тасвирламасының һҽм капиталь тҿзелеш объектларының федераль
яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек территориясе чиклҽрендҽ урнашкан территориаль
зонага карата шҽһҽр тҿзелеше регламентында билгелҽнгҽн архитектура карарларына карата
куелган талҽплҽргҽ туры килмҽве турында:

(мҽдҽни мирас объектларын саклау ҿлкҽсендҽ вҽкалҽтле Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органына
хҽбҽрнамҽ реквизитлары)
(башкарма хакимиятнең федераль органы, Россия
Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы,
җирле ҥзидарҽ органы тҿзҥгҽ рҿхсҽтлҽр бирҥгҽ
вҽкалҽтле зат вазыйфасы)

М.У.
Ҽлеге хҽбҽрнамҽгҽ кушымта итеп бирелҽ:

(имза)

(имзаны киңҽйтҥ)

4 нче кушымта
ФОРМАСЫ

Индивидуаль торак тӛзелеше яки бакча йорты объектын планлаштырыла торган
тӛзү яки реконструкцияләү параметрларын үзгәртү турында хәбәрнамә
«

»

20

(федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы, җирле ҥзидарҽ
органы тҿзҥгҽ рҿхсҽтлҽр бирҥгҽ вҽкалҽтле орган 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. Тӛзүче турында мәгълүмат:
Тҿзҥче физик зат булса, физик зат
турында мҽгълҥмат:
Фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булган очракта)
Яшҽҥ урыны
Шҽхесне раслаучы документ
реквизитлары
Тҿзҥче юридик зат булса, юридик зат
турында белешмҽлҽр:
Исем
Урнашу урыны
Юридик затның бердҽм дҽҥлҽт
реестрында юридик затны дҽҥлҽт
теркҽвенҽ алу турындагы язманың дҽҥлҽт
теркҽҥ номеры, мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил
юридик заты булган очрактан тыш
Салым тҥлҽҥченең идентификация
номеры, мҿрҽҗҽгать итҥче булып чит ил
юридик заты булган очрактан тыш

е.
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2. Җир кишәрлеге турында белешмәләр
2.1 Җир кишҽрлегенең кадрлар номеры
(булган очракта)
2.2 Җир кишҽрлеге урынының адресы яисҽ
тасвирламасы
3. Индивидуаль торак тӛзелеше объектын яисә бакча йортын планлаштырыла торган тӛзү
яисә реконструкцияләү параметрларын үзгәртү турында белешмәләр
ТҽрИндивидуаль торак
Индивидуаль торак тҿзелеше Индивидуаль торак тҿзелеше
тип тҿзелеше объектын яисҽ
объектын яисҽ бакча йортын
яки бакча йортын тҿзҥ яки
сабакча йортын тҿзҥ яисҽ
тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ
реконструкциялҽҥ
ны
реконструкциялҽҥ
планлаштырыла торган
планлаштырыла торган
параметрлары исеме
параметрларның ҽһҽмиятен параметрларның ҥзгҽртелгҽн
билгелҽҥ турында хҽбҽрнамҽдҽ
кҥрсҽткечлҽре
кҥрсҽтелгҽн индивидуаль торак
тҿзелеше яисҽ бакча йортын
тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ
планлаштырыла торган
параметрларның кҥрсҽткечлҽре
(хҽбҽрнамҽне җибҽрҥ датасы)

3.1 Җир ҿсте катлары саны
3.2 Биеклек
3.3 Җир кишҽрлеге
чиклҽреннҽн чигенҥлҽр
турында белешмҽлҽр
3.4 Тҿзелеш мҽйданы
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4. Җир кишәрлегендә капиталь тӛзелеш объектын тӛзүгә яисә реконструкцияләүгә
планлаштырыла торган схема сурәте (индивидуаль торак тӛзелеше объектын яисә бакча
йортын планлаштырыла торган тӛзү яисә реконструкцияләү параметрларының әһәмияте
үзгәргән очракта, индивидуаль торак тӛзелеше объектын яисә бакча йортын
планлаштырыла торган тӛзү яисә реконструкцияләү параметрларын үзгәртү турында әлеге
хәбәрнамәнең формасы 3.3 пунктында каралган очракта)
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Почта адресы һҽм (яки) электрон почта адресы элемтҽ ҿчен:
Индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ
планлаштырыла торган параметрларга туры килҥ турында хҽбҽрнамҽдҽ яисҽ бакча йортын җир
кишҽрлегендҽ индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын урнаштыру мҿмкинлеге
һҽм билгелҽнгҽн параметрларга туры килҥ турында йҽ индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки
бакча йортын тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ планлаштырыла торган хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн
индивидуаль торак йорты яисҽ бакча йорты параметрларына туры килмҽҥ турында һҽм (яисҽ) җир
кишҽрлегендҽ индивидуаль торак:
(почта адресына һҽм (яки) электрон почтага яисҽ тҿзелешкҽ рҿхсҽтлҽр бирҥгҽ вҽкалҽтле вҽкилгҽ федераль башкарма
хакимият органына, Россия Федерациясе субъектының башкарма хакимият органына яки җирле ҥзидарҽ органына, шул
исҽптҽн кҥп функцияле ҥзҽк аша тҿзелешкҽ рҿхсҽтлҽр бирҥгҽ юллау юлы белҽн);

Әлеге хәбәрнамә белән мин
(документларны тапшырган гражданинның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта)

шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалыгымны бирәм (тӛзүче физик зат булган очракта).
(вазыйфасы, тҿзҥче булып
юридик зат булса,)

(имза)
М.У.
(булган очракта)

(имзаны киңҽйтҥ)

Регламентка
5 нче кушымта
(Килешҥне
гамҽлгҽ ашыручы
орган бланкы)

Хҽбҽрнамҽ

_____________________________________________мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)

гариза № _______ _____._____.________ее., ________________________________
_____________________________________________________________________________
нигезендҽ:
,
тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽгелҽргҽ
документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителде:

бҽйле

рҽвештҽ

1.
2.

Вазыйфаи зат (ФИА)
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИА)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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6 нчы кушымта
Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитеты җитҽкчесенҽ
Кемнҽн: _____________________
Техник хатаны тӛзәтү турында
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
__________________________________________________________________
(хезмҽт кҥрсҽтҥ атамасы)
Язылган:__________________________________________________________
_____________________________________________________________
Дҿрес белешмҽлҽр:_______________________________________________
__________________________________________________________________
Тҿзҽтелгҽн техник хатаны тҿзҽтеп, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне ҥтенҽм.
Тҥбҽндҽге документларны китерҽм:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, мондый карарны җибҽрҥегезне сорыйм:
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________;
тҥбҽндҽге адрес буенча кҽгазь чыганактагы таныкланган кҥчермҽ
рҽвешендҽ:
________________________________________________________________.
Минем шҽхесемҽ караган һҽм мин тҽкъдим иткҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын чын-чынлап раслыйм. Гаризага кушып
бирелгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза тапшырган вакытта бу
документлар гамҽлдҽ һҽм дҿрес белешмҽлҽргҽия.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.А.)
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Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитетының
2021 елның 29 июлендҽге
281 номерлы карарына
4 нче кушымта
Индивидуаль торак тӛзелеше яисә бакча йорты тӛзелгән
яисә реконструкцияләнгән объектның шәһәр тӛзелеше эшчәнлеге
турындагы законнар таләпләренә туры килүе турында хәбәр итү юнәлеше
буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге административ регламенты (алга
таба - Регламент) индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йортының тҿзелгҽн яисҽ
реконструкциялҽнгҽн объектының шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы
законнар талҽплҽренҽ (алга таба - муниципаль хезмҽт) туры килҥе турында хҽбҽр
итҥ юнҽлеше буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартын һҽм тҽртибен
билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга табамҿрҽҗҽгать итҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥмат:
1.3.1. муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
тҥбҽндҽгелҽргҽ урнаштырыла:
1) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре
биналарында урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы
мҽгълҥмат стендларында;
2) Муниципаль районының Интернет мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://alekseevskiy.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
тҥбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
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3) Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы башкарма
комитетында (алга таба – Башкарма комитет);
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ рҽвешендҽ) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазьдҽ почта аша, электрон рҽвештҽ.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат Республика реестрындагы
белешмҽлҽр нигезендҽ гариза бирҥчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥматтан файдалану мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан нинди дҽ булса
талҽплҽрне ҥтҽмичҽ, шул исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча,
гамҽлгҽ ашырыла, аны мҿрҽҗҽгать итҥченең техник чараларына урнаштыру
программа тҽэминатының хокук иясе белҽн лицензияле яисҽ башка килешҥ
тҿзҥне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итҥчене теркҽҥне яисҽ авторизациялҽҥне яисҽ
аларга шҽхси мҽгълҥматлар бирҥне кҥздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ,
кергҽн мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш
графигы, белешмҽ телефоннары); муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары һҽм
сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала
торган норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турындагы гаризаны карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында,
гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
барышы турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта
урнаштыру урыны турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең гамҽллҽренҽ яисҽ
гамҽл кылмауларына карата шикаять белдерҥ яисҽ гамҽллҽр кылмау тҽртибе
турында; Башкарма комитетның вазыйфаи затларының гамҽллҽрен яки гамҽл
кылмау турында мҽгълҥмат урнаштыру турында мҽгълҥмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы
бҥлекнең вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында кҥрсҽтелгҽн
мҽсьҽлҽлҽрне җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып 3 эш
кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ
бирелҽ. Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирҥ мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат
Алексеевск муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм Башкарма комитет
биналарындагы мҽгълҥмат стендларында мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен
урнаштырыла.
Мҽгълҥмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла
торган Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат муниципаль
хезмҽт турында 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
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белешмҽлҽр, Регламентның булу урыны, белешмҽ телефоннары, Башкарма
комитетының эш вакыты турындагы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ гаризаларны
кабул итҥ графигы турындагы белешмҽлҽр керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми
бастырып чыгару чыганакларын кҥрсҽтеп), муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль
районның рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
мҿрҽҗҽгать итҥче - физик яки юридик затлар (дҽҥлҽт органнарыннан һҽм
аларның территориаль органнарыннан, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары
органнарыннан һҽм аларның территориаль органнарыннан, җирле ҥзидарҽ
органнарыннан тыш) яисҽ аларның вҽкалҽтле вҽкиллҽре, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында телдҽн, язма яки электрон формада соратып, Идарҽгҽ мҿрҽҗҽгать
иткҽн;
йорт салучы - ҥзенҽ караган җир кишҽрлегендҽ капиталь тҿзелеш
объектларын тҿзҥне, ҥзгҽртеп коруны, капиталь ремонтлауны, шулай ук
инженерлык эзлҽнҥлҽрен башкаруны, ҽлеге объектларны тҿзҥ, реконструкциялҽҥ,
капиталь ремонтлау ҿчен проект документларын ҽзерлҽҥне гамҽлгҽ ашыручы
физик яки юридик зат.
техник заказчы - профессиональ нигездҽ эшлҽҥче физик зат яисҽ йорт
салучы тарафыннан вҽкалҽт бирелгҽн һҽм йорт салучы исеменнҽн инженер
эзлҽнҥлҽрен башкару турында, проект документларын ҽзерлҽҥ турында, капиталь
тҿзелеш объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау турында
килешҥлҽр тҿзи, кҥрсҽтелгҽн эшлҽр тҿрлҽрен ҥтҽҥгҽ биремнҽр ҽзерли,
инженерлык эзлҽнҥлҽрен башкаручы һҽм (яисҽ) проект документациясен
ҽзерлҽҥче һҽм (яисҽ) капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥне, реконструкциялҽҥне,
капиталь тҿзеклҽндерҥ, кҥрсҽтелгҽн эшлҽрне башкару ҿчен кирҽкле материаллар
һҽм документлар тапшыра, капиталь тҿзелеш объектын файдалануга тапшыруга
рҿхсҽт алу ҿчен кирҽкле документларга кул куя, ҽлеге Кодекста каралган башка
функциялҽрне гамҽлгҽ ашыра. Йорт салучы техник заказчы функциялҽрен
мҿстҽкыйль башкарырга хокуклы;
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең
читтҽн торып эш урыны – «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽрен раслау турында»
2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте карары
белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан
Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл) җирлегендҽ һҽм шҽһҽр
округында тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офисы);
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техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн
һҽм документка (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр шуларга нигезлҽнеп кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең
туры килмҽвенҽ китергҽн хата (язу, хҽреф хатасы, грамматик яисҽ арифметик хата
йҽ мондый хата);
Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза астында
индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын тҿзҥ яисҽ
реконструкциялҽҥ тҽмамлануы турында хҽбҽр ителҽ (1 нче кушымта).
2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Тҿзелгҽн яисҽ реконструкциялҽнгҽн индивидуаль торак тҿзелеше
объектының яисҽ бакча йортының шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы
законнар талҽплҽренҽ туры килҥе турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҥ.
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру органы
атамасы
Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы башкарма
комитеты.
2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенҽ тасвирлама
2.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булып тора:
1) индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты тҿзелгҽн яисҽ
реконструкциялҽнгҽн объектның шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар
талҽплҽренҽ туры килҥе турында хҽбҽрнамҽ (2 нче кушымта);
2) тҿзелгҽн яисҽ реконструкциялҽнгҽн индивидуаль торак тҿзелеше
объектының яисҽ бакча йортының, мондый хҽбҽрнамҽне җибҽрҥ ҿчен барлык
нигезлҽрне кҥрсҽтеп, шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турында законнар талҽплҽренҽ
туры килмҽве турында хҽбҽрнамҽ (3 нче кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «Электрон
имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба – 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ Республика порталының шҽхси
кабинетына Башкарма комитет (яисҽ Башкарма комитет) вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн имзаланган электрон
документ рҽвешендҽ җибҽрелҽ.
2.3.3. Гариза бирҥченең телҽге буенча, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
КФҤтҽ Башкарма комитет тарафыннан җибҽрелгҽн, КФҤ мҿһере һҽм КФҤ
хезмҽткҽре имзасы белҽн расланган кҽгазьдҽ бастырылган электрон документ
нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
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2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ яки электрон документ нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген исҽпкҽ алып,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
законнарында каралган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган
документларны бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын тҥбҽндҽгелҽр тҽшкил итҽ:
Белдерҥ кҿнен дҽ кертеп, туры килҥ (туры килмҽҥ) турында хҽбҽрнамҽ
җибҽрҥ - җиде эш кҿне
Тҿзелеш тҽмамлану турында хҽбҽрнамҽне карамыйча кире кайтару - ҿч эш
кҿне.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктату каралмаган.
2.4.3. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документның юлламасы,
гаризада кҥрсҽтелгҽн элемтҽ ысулыннан файдаланып, муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ башка норматив
хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе
2.5.1. Тҿзелеш тҽмамлану турында хҽбҽрнамҽ (1 нче кушымта).
Мҿрҽҗҽгатькҽ кушымта итеп бирелҽ:
1)
тҿзҥче
вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый
торган документ,
планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽ тҿзҥче вҽкиле тарафыннан
җибҽрелгҽн очракта;
2) тҿзҥче чит ил юридик заты булган очракта, чит ил дҽҥлҽте законнары
нигезендҽ юридик затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турындагы документларны рус
теленҽ таныкланган тҽрҗемҽ итҥ;
3) индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йортының техник планы;
4) җир кишҽрлегенҽ ия булучылар арасында тҿзелгҽн килешҥ индивидуаль
торак тҿзелеше объекты яки бакча йорты тҿзелгҽн яки ҥзгҽртеп корылган җир
кишҽрлеге гомуми ҿлешле милек хокукында яки арендага алучы ягында кҥп
санлы затлар белҽн аренда хокукында ике һҽм аннан кҥбрҽк гражданга ия булса,
индивидуаль торак тҿзелеше объекты яисҽ бакча йорты тҿзелгҽн яисҽ ҥзгҽртеп
корылган җир кишҽрлегенҽ гомуми ҿлешле милек хокукында яисҽ арендага алучы
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яки арендага алучы яки арендага алу хокукында аларның ҿлешлҽрен билгелҽҥ
турында;
5) хокукларны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алуны гамҽлгҽ ашырган ҿчен дҽҥлҽт
пошлинасын тҥлҽҥ турында документ.
2.5.2. Гариза һҽм кушымта бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тҥбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган (расланган)
электрон документлар рҽвешендҽ КФҤ аша һҽм кҽгазьдҽ һҽм электрон
документлар рҽвешендҽ;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.3. Физик затлар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр гариза һҽм кирҽкле
документларны республика порталы аша җибҽргҽндҽ гаризаны гади электрон
имза белҽн имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен гариза бирҥчегҽ ЕСИА да теркҽлҥ
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алу язмасын стандарт
дҽрҽҗҽсеннҽн дҽ ким булмаган дҽрҽҗҽгҽ кадҽр расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре гариза һҽм кирҽкле документларны Республика порталы аша
җибҽргҽндҽ гаризаны кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
имзалыйлар.
Гарызнамҽне Республика порталы аша тапшырганда гариза бирҥче
«Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль
закон талҽплҽре нигезендҽ, мондый документларны тҿзҥгҽ һҽм имзалауга
вҽкалҽтле затлар тарафыннан электрон култамга белҽн имзаланган
документларның электрон образларын яисҽ электрон рҽвештҽге документларны
тапшыра.
2.5.4. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ тыела:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисҽ
аларны гамҽлгҽ ашыру каралмаган гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыру ҿчен документлар
һҽм мҽгълҥмат бирҥ;
2) муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽҥлҽт органнарына,
җирле ҥзидарҽ органнарына, оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ белҽн бҽйле гамҽллҽрне,
шул исҽптҽн килешҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр алу һҽм кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ кҥрсҽтелҽ торган документлар һҽм мҽгълҥмат алудан тыш, шул
исҽптҽн 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 маддҽсендҽге 1 ҿлешендҽ
кҥрсҽтелгҽн исемлеккҽ кертелгҽн (кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр);
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканда, яисҽ тҥбҽндҽге
очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яки) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн
документлар һҽм мҽгълҥмат бирҥ:
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а) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив хокукый актларның
талҽплҽрен ҥзгҽртҥ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны беренче
тапкыр биргҽннҽн соң;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тартканнан соң бирелгҽн документларда, яисҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ яисҽ элек бирелгҽн документлар комплектына кертелмҽгҽн хаталар
булу;;
в) документларның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлану яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканнан соң, йҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканнан соң мҽгълҥматны ҥзгҽртҥ.;
г) Башкарма комитетның, КФҤ хезмҽткҽренең вазыйфаи затының, КФҤ
хезмҽткҽренең хаталы яки хокукка каршы гамҽллҽре (гамҽл кылмау) фактын
(билгелҽрен) ачыклау, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта Башкарма комитет җитҽкчесе имзасы белҽн язмача
рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук бирелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документлар һҽм
мҽгълҥматны кҽгазь чыганакта бирҥ, мондый документларга тамга салу йҽ аларны
алу дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм
федераль законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм дҽҥлҽт органнары яки
җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
аларны, шул исҽптҽн электрон формада алу ысулларын, аларны бирҥ тҽртибен,
дҽҥлҽт органы, җирле ҥзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар белҽн эш итҥче
оешма карамагында булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге
Ҽлеге категориягҽ кертелергҽ мҿмкин булган документларны тапшыру
талҽп ителми.
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.7.1. Документлар кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тора:
1) РФ ШрК 55 маддҽсендҽге 16 ҿлешенең беренче абзацында каралган
мҽгълҥматларның тҿзелеш тҽмамлануы турында хҽбҽрнамҽдҽ булмавы;
2) тапшырылган документларның ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында
кҥрсҽтелгҽн документларга һҽм талҽплҽргҽ туры килмҽве;
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3) РФ ГрК 55 маддҽсендҽге 16 ҿлешенең 1-3 пунктларында каралган
документларның булмавы;
4) ҽгҽр тҿзелеш тҽмамлану турында хҽбҽрнамҽ планлаштырылган тҿзелеш
турында хҽбҽр алынганнан соң ун ел ҥткҽннҽн соң килеп ирешкҽн булса, аның
нигезендҽ индивидуаль торак тҿзелеше яки бакча йорты объектын тҿзҥ яки
реконструкциялҽҥ гамҽлгҽ ашырылган, йҽ мондый индивидуаль торак тҿзелеше
яки бакча йортын тҿзҥ планлаштырыла торган тҿзҥ турында хҽбҽрнамҽ элек
җибҽрелмҽгҽн булу (шул исҽптҽн тҿзҥчегҽ РФ ШрК 51.1 маддҽсендҽге 6 ҿлеше
нигезендҽ кире кайтарылган);
5) гаризада һҽм гаризага теркҽлҽ торган документларда ҽйтеп бетергесез
тҿзҽтҥлҽр, аларның эчтҽлеген бертҿрле генҽ аңлатмый торган җитди зарарланулар
булу;
6) тиешле органга документлар тапшыру;
7) ҥз кҿчен югалткан документларны тапшыру;
8) дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы мҽгълҥматлар, килешмҽгҽн
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зыяннар булган документларны бирҥ, аларның эчтҽлеген
бертҿсле аңлатырга мҿмкинлек бирми;
9) гариза (гарызнамҽ) мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн вҽкалҽтле зат
тарафыннан;
10) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алучы булмаган
затка муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать итҥ;
11) гариза формасы буенча мҽҗбҥри кырларны дҿрес тутырмау;
12) гаризаның электрон формасында һҽм тапшырылган документларда
каршылыклы мҽгълҥматлар булу;
13) гариза (гарызнамҽ) һҽм башка документлар электрон имза кулланып,
гамҽлдҽге законнарны бозып, электрон култамга белҽн кул куелу;
14) электрон документлар аларны бирҥ форматына талҽплҽргҽ туры килми
һҽм (яки) укылмый.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Гариза һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итҥчене кабул итҥ
вакытында да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан
ведомствоара мҽгълҥмати бҽйлҽнешлҽрдҽн файдаланып, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) алганнан соң да, гаризаны
теркҽгҽннҽн соң 7 эш кҿненнҽн дҽ артмаган вакыт эчендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту турындагы карар, баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, Регламентка
4 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, Башкарма
комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ квалификацияле электрон имза белҽн кҿчҽйтелгҽн рҽвештҽ
имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Республика порталының шҽхси кабинетына һҽм
(яки) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турында карар кабул ителгҽн кҿнне КФҤгҽ җибҽрелҽ.
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2.7.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар
Бердҽм порталда бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе
турындагы мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, гаризаны һҽм башка
документларны кабул итҥдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору яисҽ кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.8.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган (бирелҽ торган) документ (документлар) турында
белешмҽлҽр
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.11. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥ ҿчен тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре, мондый тҥлҽҥнең
кҥлҽмен исҽплҽҥ методикасы турында мҽгълҥматны да кертеп
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешма тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта
кҿтҥнең максималь срогы
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтҥ вакыты-15 минуттан
да артык тҥгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽт һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать
итҥченең ҥтенечен теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе, шул исҽптҽн электрон формада
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2.13.1. Гариза биргҽн кҿнне КФҤгҽ шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ гариза
бирҥчегҽ теркҽлҥ номеры һҽм электрон гариза бирҥ датасы белҽн КФҤ
АМСтанҿземтҽ бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибҽргҽндҽ гариза бирҥче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта
аша гариза җибҽрелгҽн, анда теркҽҥ номеры һҽм гариза бирҥ датасы кҥрсҽтелҽ.
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ залына, кҿтҥ залына, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында запросларны тутыру урыннарына, аларны тутыру ҥрнҽклҽренҽ
һҽм һҽр муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар исемлегенҽ,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа
мҽгълҥматларын урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерҥ, шул исҽптҽн федераль законнар
һҽм инвалидларны социаль яклау турында Татарстан Республикасы законнары
нигезендҽ инвалидлар ҿчен кҥрсҽтелгҽн объектларның ҥтемлелеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм янгын
сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ
ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрне кабул итҥ урыннары документларны рҽсмилҽштерҥ
ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълҥмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥе
(бинага уңайлы чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ кҥчеп йҿрҥ) тҽэмин ителҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедиа мҽгълҥматы мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥ
максатларында тҥбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) кҥрҥ һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итҥ функциясенең тотрыклы бозылуы
булган инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм кҥрсҽтҥ;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерҥ мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт кҥрсҽтҥлҽргҽ тоткарлыксыз керҥен тҽэмин итҥ
ҿчен кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълҥмат йҿртҥчелҽрне аларның тормыш
эшчҽнлеген чиклҽҥне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен тавыш һҽм кҥрҥ мҽгълҥматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълҥматны Брайль рельефлынокталы шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽче кертҥне;
6) этне озатучыны Россия Федерациясе Хезмҽт һҽм социаль яклау
министрлыгының 2015 елның 22 июнендҽге 386н номерлы «Эт-ҥткҽргечне махсус
укытуны раслаучы документ формасын һҽм аны бирҥ тҽртибен раслау турында»
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн рҽвештҽ һҽм тҽртиптҽ махсус укытуны раслый торган
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документ булган очракта һҽм аны бирҥ.
Инвалидлар ҿчен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ гамҽлгҽ ашырыла торган
объектларга һҽм ҽлеге пунктның 1 – 4 пунктларында кҥрсҽтелгҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ кулланыла торган акчаларга ҥтемлелекне тҽэмин итҥ ҿлешендҽ
2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация узган
объектларга һҽм чараларга карата талҽплҽр кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдалану мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның
дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге, шул исҽптҽн мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽрдҽн
файдаланып, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ)муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҿмкинлеге
йҽ мҿмкинлеге булмау (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле ҥзидарҽ органының
телҽсҽ кайсы Территориаль бҥлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥчене сайлау буенча
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
турындагы соратып алу юлы белҽн, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
15.1 маддҽсендҽ каралган (комплекслы запрос)
2.15.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥтемлелек кҥрсҽткечлҽре
тҥбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада
документлар кабул ителҽ торган бина урнашкан;
кирҽкле санда белгечлҽр, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар
кабул ителҽ торган биналар булу;
мҽгълҥмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе
һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥмат булу;
инвалидларга алар хезмҽтлҽрен башка затлар белҽн бертигез дҽрҽҗҽдҽ
алырга комачаулаучы каршылыкларны җиңҥдҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфат кҥрсҽткечлҽре тҥбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итҥ һҽм карау срокларын ҥтҽҥ;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын ҥтҽҥ;
3) Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар белҽн багланышлары саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ
хезмҽткҽрлҽре белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза
биргҽндҽ бер тапкыр башкарыла;
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4.2) бер тапкыр КФҤтҽ электрон документның кҽгазь формасында
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар
белҽн бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥматны
мҿрҽҗҽгать итҥче Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҤтҽ алырга
мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҿрҽҗҽгать итҥчене яшҽҥ урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽҥ (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ
сайлау буенча телҽсҽ кайсы КФҤтҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ комплекслы гарызнамҽ составында кҥрсҽтелҽ.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстерриториаль принцип буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать
итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
Республика порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм
мҽгълҥматны бирҥ;
в) электрон рҽвештҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризаларның ҥтҽлеше турында белешмҽлҽр алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын
бҽялҽҥне гамҽлгҽ ашырырга;
д) муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алырга;
е) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары,
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерҥ процессын тҽэмин итҥче федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы
порталы, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ башкарылган карарларга
һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) шикаять бирҥ һҽм гамҽл кылмау.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
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2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең кабул итҥгҽ язылуы (алга таба - язма)
Республика порталы, КФҤ контакт-ҥзҽге телефоны ярдҽмендҽ башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кабул итҥ ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка
кҥпфункцияле кабул итҥ графигының ҥзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу
мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн датага язылу бу дата башланганчы бер тҽҥлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ соратып алына торган мҽгълҥматларны кҥрсҽтергҽ кирҽк, шул
исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн дата һҽм кабул итҥ вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры
килмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган
документларга алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ талонны раслау
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче электрон почта адресын хҽбҽр
итсҽ, кҥрсҽтелгҽн адреска, кабул итҥ датасын, вакытын һҽм урынын кҥрсҽтеп,
алдан язылуны раслау турында мҽгълҥмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итҥче мҽҗбҥри тҽртиптҽ
хҽбҽр ителҽ, алдан язылу кабул итҥнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут
ҥткҽннҽн соң килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга
хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация
һҽм аутентификация ҥтҥдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башка гамҽллҽр кылуны,
кабул итҥ максатын кҥрсҽтҥне, шулай ук кабул итҥ ҿчен вакытлыча интервалның
озынлыгын исҽплҽҥ ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирҥне талҽп итҥ тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ процедураларны электрон
рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук күп функцияле үзәкләрдә
административ процедураларны башкару үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеге тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ;
2) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
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5) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ
3.2.1.Мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле
мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате административ процедураны башкару ҿчен нигез
булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып тора:
- мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгатендҽ;
- мҿрҽҗҽгать итҥченең Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгатендҽ-инфраструктура
ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат).
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥпфункцияле ҥзҽклҽрдҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында консультация сорап шҽхсҽн ҥзе һҽм
телефон һҽм электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, составы, бирелҽ торган
документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультациялҽр бирҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала
http://mfc16.tatarstan.ru
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документлар
формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка телефон һҽм электрон почта
аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм
сроклары турында Башкарма комитет сайтында консультация алырга хокуклы.
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документлар
формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау
3.3.1. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен документлар кабул итҥ
яисҽ КФҤнең читтҽн торып эшлҽҥ урыны.
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3.3.1.1.Мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) шҽхсҽн ҥзе КФҤкҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм
документларны Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2.КФҤ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итҥче:
Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килҥ-килмҽҥне
тикшерҥ ҥткҽрҽ;
КФҤ АМСта гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында кҽгазьдҽ кҥрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлауны гамҽлгҽ ашыра;
КФҤ АМСтан гариза бастыра;
гариза бирҥчегҽ тикшерҥ һҽм имзалау ҿчен хҽбҽр итҽ;
имзаланганнан соң КФҤнең АИСДА имзаланган гаризасын сканерлый;
КФҤ АМСка электрон формада яки электрон рҽвештҽ тҽкъдим ителгҽн
документларны йҿкли, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
гариза бирҥчегҽ документларны кабул итҥ ҿчен расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: җибҽрергҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
3.3.1.3. КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башкарма комитетка
электрон рҽвештҽ (электрон эшлҽр пакетлары составында) кабул ителгҽн
документлар пакетын мҿрҽҗҽгать итҥче МФЦ структур бҥлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен электрон
рҽвештҽ документлар кабул итҥ.
3.3.2.1. Гариза бирҥче Республика порталы аша электрон формада гариза
бирҥ ҿчен тҥбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизацияне башкара;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон формада муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешҥ фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибҽрҽ (тиешле электрон гариза
формасындагы тҿймҽгҽ баса);

16

электрон гариза 63-ФЗ номерлы федераль закон талҽплҽре һҽм 210-ФЗ
номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яки)
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн) имзалана;
электрон гариза җибҽрҥ турында хҽбҽрнамҽ ала.
3.3.2.2. Процедураларның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ башкарма комитетта җибҽрелгҽн электрон эш.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка
документлар керҥ административ процедураны башкару ҿчен нигез булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) палата белгече (алга таба-документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).:
Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документларны
карап тикшерҥгҽ алганнан соң:
гаризага эш номеры һҽм «Документларны тикшерҥ» статусы бирелҽ, бу исҽ
Республика порталының шҽхси кабинетында чагылдырыла;
кергҽн электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн гариза бирҥче тарафыннан электрон
формада бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон образларын
ҿйрҽнҽ;
электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерҽ;
электрон култамганың чынбарлык шартларын ҥтҽҥне, Бердҽм порталга
мҿрҽҗҽгать итҥ юлы белҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалифицияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
ҥрнҽклҽре тапшырылган очракта) тикшерҽ.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ
аның чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланган очракта, баш тарту турында
карар проектында 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 маддҽсендҽге 11 пункты
булырга тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка
4 нче кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, электрон документ
ҽйлҽнеше системасы аша билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Карар проектны килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында каралган
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы
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вазыйфаи зат, гариза кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ гаризада кҥрсҽтелгҽн ысул
белҽн мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гариза керҥ турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ
номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу датасын, файлларның исемнҽрен,
аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу
датасын җибҽрҽ.
3.3.3.2. Регламентның 3.3.3.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн процедураларны ҥтҽҥ,
техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза
карауга кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына һҽм (яисҽ) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
органнарга җибҽрҥ
3.4.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн кабул ителгҽн документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр), административ процедураны башкаруга вҽкалҽтле вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр) алу тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба - ведомствоара
запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
Ведомствоара гарызнамҽлҽрне җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат,
Регламентның 2.6 пунктында каралган документларны һҽм белешмҽлҽрне
тапшыру турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша (техник мҿмкинлек булмаганда – башка ысуллар белҽн) электрон
формада тҿзи һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар карау ҿчен гариза кабул
ителгҽн кҿнне башкарыла.
Хакимият органнарына һҽм (яки) хакимият органнарына буйсынган
оешмалар тарафыннан җибҽрелгҽн запрослар административ процедураларны
ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тора.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара
электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып
алына торган документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында
хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар ведомствоара гарызнамҽ
орган яисҽ оешмага документ һҽм мҽгълҥмат бирҽ торган органга кергҽн кҿннҽн
алып ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла, ҽгҽр ведомствоара гарызнамҽгҽ җавапны
ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ
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кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн
билгелҽнмҽгҽн булса.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ
ведомствоара запрослар җибҽргҽн ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш
тарту турында белдерҥ.
3.4.3. Ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ документ
һҽм (яки) мҽгълҥмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ ала;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, ведомствоара
запрослар җибҽрелгҽн кҿннҽн биш эш кҿне узгач, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар проектын
ҽзерли.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн Документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка
5 нче кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
(белешмҽлҽр) комплекты.
3.4.4. Регламентның 3.4.1, 3.4.3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып, шул
исҽптҽн Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ гариза теркҽгҽн мизгелдҽн алып
автомат рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты ҿч эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып,
ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр) комплекты керҥ тора.
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Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат:
капиталь тҿзелеш объектын тикшерҥ һҽм карап тикшерҥне гамҽлгҽ ашыра
(индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ федераль яисҽ региональ
ҽһҽмияттҽге тарихи җирлек чиклҽрендҽ бакча йорты тҿзелгҽн яки
реконструкциялҽнгҽн очракта: Казан шҽһҽре, Билҽр авылы, Болгар шҽһҽре,
Бҿгелмҽ шҽһҽре, Буа шҽһҽре, Лаеш шҽһҽре, Мамадыш шҽһҽре, Менделеевск
шҽһҽре, Минзҽлҽ шҽһҽре, Зҿя авылы, Тҽтеш шҽһҽре (2015 елның 26 мартындагы
188 номерлы ТР ТКМ).
Регламентның 2.8 пунктында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
турында карар проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча, Регламентның 2.3 пункты нигезендҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе проектын ҽзерли (алга таба-карар проекты);
ҽзерлҽнгҽн карарлар проектларын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документ
ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарту турындагы карар проектын килештерҥ һҽм имзалау (алга табапроектлар) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы структур
бҥлекчҽ җитҽкчесе, Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары, Башкарма комитет
җитҽкчесе тарафыннан башкарыла.
Кисҽтҥлҽр булган ҽзерлҽнгҽн проектлар муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен
ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы затка кире кайтарыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту,
тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ (тҿзелешкҽ рҿхсҽткҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ) яки муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты ҿч эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ)
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3.6.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып
административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу
тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат-Башкарма
комитет җитҽкчесе (алга таба-документларны бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат).
Документлар бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ һҽм (яки) шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлеген тҽэмин итҥ буенча мҽгълҥмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥматларны
теркҽҥне һҽм кертҥне тҽэмин итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) электрон хезмҽт кҥрсҽтҥ юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе һҽм КФҤтҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, автомат рҽвештҽ дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган
мҽгълҥмат системасын кулланып гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: мҽгълҥмат системаларында муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥмат урнаштыру, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның
вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре һҽм аны алу ысуллары турында
белдерҥ.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ) тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап КФҤкҽ
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ электрон документның
кҽгазь формасында муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥче талҽбе
буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон
документның нҿсхҽсе аны тҿшерҥ кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне КФҤ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче Республика порталы аша муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабинетына
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган, башкарма комитетның вҽкалҽтле
вазыйфаи затының (Башкарма комитет) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имзасы белҽн имзаланган документның электрон ҥрнҽге автомат рҽвештҽ
җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслый торган документка кул куйган кҿндҽ
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башкарма комитетның (башкарма комитетның) вҽкалҽтле вазыйфаи заты
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне раслый торган документ (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту) юлламасы (бирҥ).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (13 нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
юридик кҿчкҽ ия булган, техник хатаның булуын таныклаучы документлар.
Муниципаль
хезмҽт
нҽтиҗҽсе
булган
документта
кҥрсҽтелгҽн
мҽгълҥматларда техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче
(вҽкалҽтле вҽкил) почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), Республика
порталы яки КФҤ аша бирҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, кушымталы документлар белҽн гаризаны терки
һҽм документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽҥ датасыннан
алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн, документларны
эшкҽртҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи затка карап тикшерҥгҽ җибҽрелгҽн гариза.
3.7.3. Документларны эшкҽртҥгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр
кертҥ максатларында Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны
гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган
документның оригиналын тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн ҥзе имза сала, яисҽ
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) адресына техник хата
булган документның тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган Процедура техник хатаны
ачыклаганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында
гариза алынганнан соң ике эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне тикшереп тору тәртибе һәм рәвешләре
4.1. Җаваплы вазыйфаи затлар тарафыннан Регламент нигезлҽмҽлҽренең һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ талҽплҽрне билгели торган башка норматив
хокукый актларның ҥтҽлешен һҽм башкарылуын агымдагы контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итҥ
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокукларын бозуларны ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, җирле
ҥзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен тикшереп тору рҽвешлҽре
тҥбҽндҽгелҽр:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ документлары проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ;
2) эш башкаруны тикшерҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрҥчелҽр;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешенҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
ҥтҽҥче вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр,
шулай ук хокук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч чаралар кҥрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда
билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеге ҥтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыруга җаваплы җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе
урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыручы бҥлек башлыгы
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турындагы
нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе
һҽм рҽвешлҽре
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органы эшенең ярты еллык
яисҽ еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга) һҽм планнан тыш булырга
мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ (комплекслы
тикшерҥлҽргҽ) бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет
мҿрҽҗҽгате буенча каралырга мҿмкин.
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4.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затларының муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында алар кабул итҽ торган (башкарыла торган) карарлары
һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) ҿчен җаваплылыгы
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча, мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең
хокуклары бозылган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплылыкка тартыла.
Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе белдерҥлҽрне вакытында тикшермҽгҽн
ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (башкарыла
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка
муниципаль хезмҽткҽрлҽр законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы булалар.
4.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан да, тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм
рҽвешлҽренҽ карата талҽплҽрне характерлый торган нигезлҽмҽлҽр
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле
ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау
мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) карата, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәгенә, 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддәсендәге 1.1 ӛлешендә күрсәтелгән оешмаларга, шулай ук
аларның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, хезмәткәрләргә
карата судка кадәр (судтан тыш) тәртип
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең,
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽтне кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре,
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган кҥпфункцияле ҥзҽк, оешмалар, шулай ук
аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
белдерҥ хокукына ия.
Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала, шул исҽптҽн
тҥбҽндҽге очракларда:
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1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 15.1 маддҽсендҽ кҥрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽҥ срогын
бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган
яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп итҥ яисҽ
гамҽлгҽ ашыру;
4) Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
муниципаль хокукый актларда каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк
хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр
(судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерҥ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
6) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган тҥлҽҥне талҽп
итҥ;
7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең,
оешмаларның вазыйфаи затының, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның яисҽ аларның
хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда биргҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тартуы яисҽ
мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозуы. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
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гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ
вакытын һҽм тҽртибен бозу;
9) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору.
Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле ҥзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
7 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш,
документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн документларның
яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка
кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына
һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле
ҥзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе
йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
5.2. Шикаять язмача кҽгазьдҽ, электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы), шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр югары органга (аның булганда) бирелҽ яисҽ ул
булмаганда, турыдан-туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе
тарафыннан карала. Кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр шушы кҥпфункцияле ҥзҽк
җитҽкчесенҽ тапшырыла. Кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ
Татарстан Республикасы норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. Оешмалар хезмҽткҽрлҽренең 210-ФЗ номерлы Федераль законның
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16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша,
кҥпфункцияле ҥзҽк аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмати
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. Кҥп функцияле ҥзҽкнең, кҥп
функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмат
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрен, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтларын, Бердҽм
порталны яисҽ республика порталын кулланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаять ҥз эченҽ алырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре,
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ
торган муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм (яисҽ) хезмҽткҽренең,
оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы булган очракта), яшҽҥ урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме,
мҿрҽҗҽгать итҥче - юридик зат урнашкан урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук
контактлы телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булган очракта);
3) муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽткҽре, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең
шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында
белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итҥче алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының яисҽ
муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы
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Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) белҽн
килешми. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы
документлар (булганда), йҽ аларның кҥчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең иртҽгесеннҽн соңгы эш кҿненнҽн дҽ
соңга калмыйча теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп функцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ
куючы органга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмага яисҽ югарыдагы органга (булганда) килгҽн
шикаять аны теркҽгҽннҽн соң, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ шикаять белдергҽн очракта, аны теркҽгҽн кҿннҽн унбиш эш
кҿне эчендҽ каралырга тиеш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽ йҽ
рҿхсҽт ителгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн тҽртип бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн алып биш эш кҿне эчендҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм
хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясенең норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ,
канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган
кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язмача һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында
мотивлаштырылган җавап җибҽрелҽ.
5.7. канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле шикаятьне таныган очракта, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавап итеп башкарма комитет, кҥпфункцияле ҥзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган гамҽллҽр турында
мҽгълҥмат бирелҽ, ачыкланган хокук бозуларны муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт алу максатларында
башкарырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта,
кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне тикшерҥ барышында яисҽ нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
вазыйфаи зат, шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган
материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽ.

1 нче кушымта
ФОРМАСЫ
Шәхси торак тӛзелеше яки бакча йорты тӛзелеше яисә реконструкциясен тәмамлау турында
хәбәрнамә
«
»
20
е.

(федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте
органы, җирле ҥзидарҽ органы тҿзелешенҽ рҿхсҽтлҽр бирҥгҽ вҽкалҽтле вҽкил исеме)
1. Тӛзүче турында белешмәләр
1.1
Тҿзҥче физик зат булган очракта, физик
зат турында белешмҽлҽр:
1.1.1 Фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булган очракта)
1.1.2 Яшҽҥ урыны
1.1.3 Шҽхесне таныклый торган документ
реквизитлары
1.2
Тҿзҥче юридик зат булган очракта,
юридик зат турында белешмҽлҽр:
1.2.1 Исеме
1.2.2 Урнашу урыны
1.2.3 Юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт
реестрында юридик затны дҽҥлҽт теркҽве
турында язманың дҽҥлҽт теркҽве номеры,
мҿрҽҗҽгать итҥче чит ил юридик заты
булган очрактан тыш
1.2.4 Салым тҥлҽҥченең идентификация
номеры, мҿрҽҗҽгать итҥче 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 кишҽрлегенең кадрлар номеры
(булган очракта)
Җир кишҽрлеге урынының адресы яисҽ
тасвирламасы
Тҿзҥченең җир кишҽрлегенҽ (хокук
билгели торган документларга) хокукы
турында белешмҽлҽр
Җир кишҽрлегенҽ башка затларның
хокуклары барлыгы турындагы
белешмҽлҽр (булган очракта)
Җир кишҽрлегеннҽн рҿхсҽт ителгҽн
файдалану рҽвеше турында белешмҽлҽр
3. Капиталь тӛзелеш объекты турында белешмәләр
Капиталь тҿзелеш объектын
(индивидуаль торак тҿзелеше объекты
яки бакча йорты) рҿхсҽт ителгҽн
файдалану рҽвеше турында белешмҽлҽр
Хҽбҽрнамҽ бирҥ максаты (тҿзелеш яки
реконструкция)
Параметрлары турында мҽгълҥмат:
Җир ҿсте катлары саны
Биеклек
Җир кишҽрлеге чиклҽреннҽн чигенҥлҽр
турында белешмҽлҽр
Тҿзелеш мҽйданы
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4. Җир кишәрлегендә тӛзелгән яки үзгәртеп корылган капиталь тӛзелеш объектының
схематик сурәте
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

Тҿзелгҽн яки ҥзгҽртеп корылган индивидуаль торак тҿзелеше объектының яки бакча
йортының шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар талҽплҽренҽ туры килҥе яисҽ тҿзелгҽн
яки ҥзгҽртеп корылган индивидуаль торак тҿзелеше объектының яки бакча йортының шҽһҽр
тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар талҽплҽренҽ туры килмҽве турында хҽбҽрнамҽне
тҥбҽндҽге ысул белҽн җибҽрҥегезне сорыйм:

(почта адресына һҽм (яки) электрон почта адресына юллау юлы белҽн яисҽ федераль башкарма
хакимият органы, Россия Федерациясе субъектының башкарма хакимияте органы яки җирле
ҥзидарҽ органына, шул исҽптҽн кҥп функцияле ҥзҽк аша тҿзелешкҽ рҿхсҽтлҽр бирҥ буенча вҽкалҽтле
вҽкилгҽ, электрон почта адресына юллау юлы белҽн)
Бу хәбәрнамә белән түбәндәгеләрне раслыйм
(индивидуаль торак тҿзелеше объекты яки бакча йорты)
күчемсез мӛлкәтнең мӛстәкыйль объектларына бүлү ӛчен, шулай ук хокукларны дәүләт
теркәвенә алган ӛчен дәүләт пошлинасы ӛчен түләү ӛчен билгеләнмәгән
.
(тҥлҽҥ документының реквизитлары)
Әлеге хәбәрнамә белән мин

(фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта)
шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалыгымны бирәм (тӛзүче физик зат булган очракта).
(вазыйфасы, тҿзҥче юридик
зат булган очракта)

(имза)

(имзаны киңҽйтҥ)

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

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

2 нче кушымта
ФОРМАСЫ
федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы, җирле ҥзидарҽ
органы тҿзҥгҽ рҿхсҽтлҽр бирҥгҽ вҽкалҽтле орган исеме

Кемгҽ:

Почта адресы:

Электрон почта адресы (булган очракта):

Тӛзелгән яки үзгәртеп корылган индивидуаль торак тӛзелеше объектының яки бакча
йортының шәһәр тӛзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры килүе
турында хәбәрнамә
«

»

20

е.

№

Индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты тҿзелеше яисҽ реконструкциясе тҽмамлану
турында хҽбҽрнамҽне карау нәтиҗәләре буенча (алга таба – хҽбҽрнамҽ),
________________________________________________________________________ юнҽлдерелгҽн
(хҽбҽрнамҽнең юнҽлеше датасы)
____________________________________________________________________________ теркҽлгҽн
(хҽбҽрнамҽне теркҽҥ датасы һҽм номеры)
туры килү турында хәбәр итәбез
(тҿзелгҽн яисҽ реконструкциялҽнгҽн)

,
(индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты объекты)

хҽбҽрнамҽдҽ

кҥрсҽтелгҽн

һҽм

җир

кишҽрлегендҽ

урнашкан

(җир кишҽрлегенең кадастр номеры (булган очракта), адресы яисҽ җир кишҽрлегенең урнашу урынын тасвирлау)

шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар талҽплҽренҽ.
(башкарма хакимиятнең федераль органы, Россия
Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы,
җирле ҥзидарҽ органы тҿзҥгҽ рҿхсҽтлҽр бирҥгҽ
вҽкалҽтле зат вазыйфасы)

М.У.

(имза)

(имзаны киңҽйтҥ)

3 нче кушымта
ФОРМАСЫ
федераль башкарма хакимият органы, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы, җирле ҥзидарҽ
органы тҿзҥгҽ рҿхсҽтлҽр бирҥгҽ вҽкалҽтле орган исеме

Кемгҽ:

Почта адресы:

Электрон почта адресы (булган очракта):

Тӛзелгән яки үзгәртеп корылган индивидуаль торак тӛзелеше объектының яки бакча
йортының шәһәр тӛзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләренә туры
килмәве турында хәбәрнамә
«

»

20

е.

№

Индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты тҿзелеше яисҽ реконструкциясе тҽмамлану
турында хҽбҽрнамҽне карау нәтиҗәләре буенча (алга таба – хҽбҽрнамҽ),
________________________________________________________________________ юнҽлдерелгҽн
(хҽбҽрнамҽнең юнҽлеше датасы)
____________________________________________________________________________ теркҽлгҽн
(хҽбҽрнамҽне теркҽҥ датасы һҽм номеры)
туры килмәү турында хәбәр итәбез
(тҿзелгҽн яисҽ реконструкциялҽнгҽн)

,
(индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты объекты)

хҽбҽрнамҽдҽ

кҥрсҽтелгҽн

һҽм

җир

кишҽрлегендҽ

урнашкан

(җир кишҽрлегенең кадастр номеры (булган очракта), адресы яисҽ җир кишҽрлегенең урнашу урынын тасвирлау)

шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнар талҽплҽренҽ тҥбҽндҽге нигезлҽрдҽ:
1.
(Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 55 маддҽсендҽге 19 ҿлешенең 1 пунктында кҥрсҽтелгҽн
индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты (Россия Федерациясе законнар җыентыгы, 2005, № 1, 16 мтд. 2018, №
32, 5135) рҿхсҽт ителгҽн тҿзелешнең иң чик параметрларына, җирлҽрдҽн файдалану һҽм тҿзелеш алып бару
кагыйдҽлҽрендҽ, территорияне планлаштыру документларында билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектларын
реконструкциялҽҥгҽ яисҽ Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексында, башка федераль законнарда билгелҽнгҽн
капиталь тҿзелеш объектлары параметрларына карата мҽҗбҥри талҽплҽргҽ.)

2.
(индивидуаль торак тҿзелеше объектының яки бакча йортының тышкы кыяфҽте мондый объектның яки йортның
тышкы кыяфҽтен тасвирламасына туры килмҽве турында мҽгълҥмат (алга таба-индивидуаль торак тҿзелеше объектын
яки бакча йортын тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ турында белдерҥгҽ кушымта) – планлаштырыла торган тҿзелеш турында
хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн типлаштырылган архитектура карары яисҽ тҿзҥчегҽ индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча
йорты параметрларының планлаштырыла торган тҿзелеше параметрларының билгелҽнгҽн параметрларга туры
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килмҽве һҽм (яисҽ) индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын җир кишҽрлегендҽ урнаштырырга
ярамавы турында хҽбҽрнамҽнең җир кишҽрлегендҽ яисҽ индивидуаль торак тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын
билгелҽнгҽн параметрларга туры килмҽве турында хҽбҽрнамҽ җибҽрелҥе турында, кҥрсҽтелгҽн Россия Федерациясе
Шҽһҽр тҿзелеше кодексының 51.1 маддҽсендҽге 10 ҿлешенең 4 пунктында кҥрсҽтелгҽн (Россия Федерациясе
законнары җыелышы, 2005, № 1, 16; 2018, № 32, 5133, 5135 мтд.), тарихи җирлек чиклҽрендҽ индивидуаль торак
тҿзелеше объектын яисҽ бакча йортын тҿзҥ яисҽ реконструкциялҽҥ очрагында, федераль яисҽ региональ ҽһҽмияттҽге
чиклҽрдҽ бакча йортын тҿзегҽндҽ яисҽ ҥзгҽртеп корганда)

3.
(индивидуаль торак тҿзелеше объектыннан яисҽ планлаштырыла торган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн
бакча йортыннан файдалануның рҿхсҽт ителгҽн яисҽ реконструкциялҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектыннан рҿхсҽт
ителгҽн файдалану тҿренең планлаштырылган тҿзелеш турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн тҿренҽ туры килмҽве
хакында белешмҽлҽр)

4.
(Россия Федерациясенең җир һҽм башка законнары нигезендҽ билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽр нигезендҽ, хҽбҽрнамҽ кергҽн
датага индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру мҿмкинлеге турында белешмҽлҽр,
капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥгҽ, ҥзгҽртеп коруга карата планлаштырылган территориядҽн файдалануның аерым
шартлары булган зонаны билгелҽҥ яисҽ ҥзгҽртҥ турында карарда каралган очраклардан тыш, һҽм мондый капиталь
тҿзелеш объекты эксплуатациягҽ кертелмҽгҽн)
(башкарма хакимиятнең федераль органы, Россия
Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органы,
җирле ҥзидарҽ органы тҿзҥгҽ рҿхсҽтлҽр бирҥгҽ
вҽкалҽтле зат вазыйфасы)

М.У.

(имза)

(имзаны киңҽйтҥ)

4 нче кушымта
(Килешҥне
гамҽлгҽ ашыручы
орган бланкы)

Хҽбҽрнамҽ

_____________________________________________мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)

гариза № _______ _____._____.________ее., ________________________________
_____________________________________________________________________________
нигезендҽ:
,
тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽгелҽргҽ бҽйле рҽвештҽ
документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителде:
1.
2.

Вазифаи зат (ФИА)
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИА)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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5 нче кушымта
Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитеты җитҽкчесенҽ
Кемнҽн: _____________________
Техник хатаны тӛзәтү турында
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
__________________________________________________________________
(хезмҽт кҥрсҽтҥ атамасы)
Язылган:__________________________________________________________
_____________________________________________________________
Дҿрес белешмҽлҽр:_______________________________________________
__________________________________________________________________
Тҿзҽтелгҽн техник хатаны тҿзҽтеп, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне ҥтенҽм.
Тҥбҽндҽге документларны китерҽм:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, мондый карарны җибҽрҥегезне сорыйм:
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________;
тҥбҽндҽге адрес буенча кҽгазь чыганактагы таныкланган кҥчермҽ
рҽвешендҽ:
________________________________________________________________.
Минем шҽхесемҽ караган һҽм мин тҽкъдим иткҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын чын-чынлап раслыйм. Гаризага кушып
бирелгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза тапшырган вакытта бу
документлар гамҽлдҽ һҽм дҿрес белешмҽлҽргҽия.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.А.)

Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитетының
2021 елның 29 июлендҽге
281 номерлы карарына
5 нче кушымта
Тӛзелешкә рӛхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга
таба – Регламент) тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба – муниципаль хезмҽт).
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга табамҿрҽҗҽгать итҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥмат:
1.3.1. муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
тҥбҽндҽгелҽргҽ урнаштырыла:
1) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре
биналарында урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы
мҽгълҥмат стендларында;
2) Муниципаль районының Интернет мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://alekseevskiy.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
тҥбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы башкарма
комитетында (алга таба – Башкарма комитет);
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ рҽвешендҽ) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазьдҽ почта аша, электрон рҽвештҽ.
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1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат Республика реестрындагы
белешмҽлҽр нигезендҽ гариза бирҥчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥматтан файдалану мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан нинди дҽ булса
талҽплҽрне ҥтҽмичҽ, шул исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча,
гамҽлгҽ ашырыла, аны мҿрҽҗҽгать итҥченең техник чараларына урнаштыру
программа тҽэминатының хокук иясе белҽн лицензияле яисҽ башка килешҥ
тҿзҥне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итҥчене теркҽҥне яисҽ авторизациялҽҥне яисҽ
аларга шҽхси мҽгълҥматлар бирҥне кҥздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ,
кергҽн мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш
графигы, белешмҽ телефоннары); муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары һҽм
сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала
торган норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турындагы гаризаны карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында,
гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
барышы турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта
урнаштыру урыны турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең гамҽллҽренҽ яисҽ
гамҽл кылмауларына карата шикаять белдерҥ яисҽ гамҽллҽр кылмау тҽртибе
турында; Башкарма комитетның вазыйфаи затларының гамҽллҽрен яки гамҽл
кылмау турында мҽгълҥмат урнаштыру турында мҽгълҥмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы
бҥлекнең вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында кҥрсҽтелгҽн
мҽсьҽлҽлҽрне җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып 3 эш
кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ
бирелҽ. Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирҥ мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат
Алексеевск муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм Башкарма комитет
биналарындагы мҽгълҥмат стендларында мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен
урнаштырыла.
Мҽгълҥмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла
торган Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат муниципаль
хезмҽт турында 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
белешмҽлҽр, Регламентның булу урыны, белешмҽ телефоннары, Башкарма
комитетының эш вакыты турындагы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ гаризаларны
кабул итҥ графигы турындагы белешмҽлҽр керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми
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бастырып чыгару чыганакларын кҥрсҽтеп), муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль
районның рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
мҿрҽҗҽгать итҥче - физик яки юридик затлар (дҽҥлҽт органнарыннан һҽм
аларның территориаль органнарыннан, бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондлары
органнарыннан һҽм аларның территориаль органнарыннан, җирле ҥзидарҽ
органнарыннан тыш) яисҽ аларның вҽкалҽтле вҽкиллҽре, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында телдҽн, язма яки электрон формада соратып, Идарҽгҽ мҿрҽҗҽгать
иткҽн;
йорт салучы - ҥзенҽ караган җир кишҽрлегендҽ капиталь тҿзелеш
объектларын тҿзҥне, ҥзгҽртеп коруны, капиталь ремонтлауны, шулай ук
инженерлык эзлҽнҥлҽрен башкаруны, ҽлеге объектларны тҿзҥ, реконструкциялҽҥ,
капиталь ремонтлау ҿчен проект документларын ҽзерлҽҥне гамҽлгҽ ашыручы
физик яки юридик зат.
техник заказчы - профессиональ нигездҽ эшлҽҥче физик зат яисҽ йорт
салучы тарафыннан вҽкалҽт бирелгҽн һҽм йорт салучы исеменнҽн инженер
эзлҽнҥлҽрен башкару турында, проект документларын ҽзерлҽҥ турында, капиталь
тҿзелеш объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау турында
килешҥлҽр тҿзи, кҥрсҽтелгҽн эшлҽр тҿрлҽрен ҥтҽҥгҽ биремнҽр ҽзерли,
инженерлык эзлҽнҥлҽрен башкаручы һҽм (яисҽ) проект документациясен
ҽзерлҽҥче һҽм (яисҽ) капиталь тҿзелеш объектларын тҿзҥне, реконструкциялҽҥне,
капиталь тҿзеклҽндерҥ, кҥрсҽтелгҽн эшлҽрне башкару ҿчен кирҽкле материаллар
һҽм документлар тапшыра, капиталь тҿзелеш объектын файдалануга тапшыруга
рҿхсҽт алу ҿчен кирҽкле документларга кул куя, ҽлеге Кодекста каралган башка
функциялҽрне гамҽлгҽ ашыра. Йорт салучы техник заказчы функциялҽрен
мҿстҽкыйль башкарырга хокуклы;
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥне оештыру проекты
белҽн каралган бҿтен срокка бирелҽ, мондый рҿхсҽт тҿзелеш, реконструкциянең
аерым этапларына бирелҽ торган очраклардан тыш. Шҽхси торак тҿзелешенҽ
рҿхсҽт ун елга бирелҽ.
Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакыты тҿзҥче гаризасы буенча
озайтылырга мҿмкин, ул мондый рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу срогы чыкканчыга
кадҽр алты кҿннҽн дҽ ким тҥгел. Капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥ,
реконструкциялҽҥ мондый гариза бирҥ вакыты чыкканчы башланмаган очракта,
тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын озайтудан баш тарта.
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ кирҽк булмаган очракта:
1) физик затка эшкуарлык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруга бҽйле булмаган
максатларда бирелгҽн җир кишҽрлегендҽ гараж тҿзҥ яисҽ бакчачылык, дача
хуҗалыгы алып бару ҿчен бирелгҽн җир кишҽрлегендҽ тҿзҥ;
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2) капиталь тҿзелеш объектлары булмаган объектларны (киосклар, навеслар
һҽм башкалар) тҿзҥ, реконструкциялҽҥ;
3) җир кишҽрлегендҽ ярдҽмче файдалану корылмалары һҽм тҿзелмҽлҽр
тҿзҥ;
4) капиталь тҿзелеш объектларын һҽм (яисҽ) аларның ҿлешлҽрен ҥзгҽртҥ,
ҽгҽр мондый ҥзгҽрешлҽр аларның ышанычлылыгына һҽм куркынычсызлыгына
конструктив һҽм башка характеристикаларга кагылмаса һҽм рҿхсҽт ителгҽн
тҿзелешнең, шҽһҽр тҿзелеше регламентында билгелҽнгҽн реконструкциянең иң
чик параметрларыннан артмаса;
4.1) капиталь тҿзелеш объектларын капиталь ремонтлау;
5) башка очракларда, ҽгҽр шҽһҽр тҿзелеше кодексы, шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлеге турында Россия Федерациясе субъектлары законнары нигезендҽ
тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу талҽп ителми.
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең
читтҽн торып эш урыны – «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽрен раслау турында»2012
елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте карары
белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан
Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл) җирлегендҽ һҽм шҽһҽр
округында тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офисы);
техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн
һҽм документка (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр шуларга нигезлҽнеп кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең
туры килмҽвенҽ китергҽн хата (язу, хҽреф хатасы, грамматик яисҽ арифметик хата
йҽ мондый хата);
ИАБС - Электрон рҽвештҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кулланыла
торган
мҽгълҥмати
системаларның
мҽгълҥмати-технологик
хезмҽттҽшлеген тҽэмин итҥче инфраструктурада идентификация һҽм
аутентификациянең бердҽм системасы.
Мҽгълҥмати аралашуда катнашучыларның (мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең һҽм
башкарма хакимият органнарының һҽм җирле ҥзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының) дҽҥлҽт мҽгълҥмат системаларында һҽм башка мҽгълҥмат
системаларында булган мҽгълҥматтан файдалануын тҽэмин итҥче федераль
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы;
КФҤ - «Татарстан Республикасында дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге» дҽҥлҽт бюджет учреждениесе;
КФҤ АМС - Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽренең автоматлаштырылган мҽгълҥмат
системасы.
Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - гариза)
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның
27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддҽсендҽге 3 пункты (алга
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таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ аңлашыла.
2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ.
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру органы
атамасы
Татарстан
комитеты.

Республикасы

Алексеевск муниципаль районы башкарма

2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенҽ тасвирлама
2.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булып тора:
1) тҿзелешкҽ рҿхсҽт (2 нче кушымта);
2) озайтылган гамҽлдҽ булу срогы белҽн тҿзелешкҽ рҿхсҽт;
3) тҿзелешкҽ кертелгҽн ҥзгҽрешлҽр белҽн рҿхсҽт;
4) тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең кабат нҿсхҽсен (дубликатын) бирҥ;
5) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар.
2.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «Электрон
имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба – 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ Республика порталының шҽхси
кабинетына Башкарма комитет (яисҽ Башкарма комитет) вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн имзаланган электрон
документ рҽвешендҽ җибҽрелҽ.
2.3.3. Гариза бирҥченең телҽге буенча, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
КФҤтҽ Башкарма комитет тарафыннан җибҽрелгҽн, КФҤ мҿһере һҽм КФҤ
хезмҽткҽре имзасы белҽн расланган кҽгазьдҽ бастырылган электрон документ
нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ яки электрон документ нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген исҽпкҽ алып,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
законнарында каралган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган
документларны бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
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2.4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын тҥбҽндҽгелҽр тҽшкил итҽ:
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ - гариза биргҽн кҿнне дҽ кертеп, биш эш кҿне.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогы гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн соң икенче кҿнне
исҽплҽнҽ башлый.
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт срогын озайту - биш эш кҿне.
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт итҥгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ - җиде эш кҿне.
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт дубликатын бирҥ - ҿч эш кҿне.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктату каралмаган.
2.4.3. Муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсе булган документның юнҽлеше муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе
2.5.1. Капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥ, ҥзгҽртеп кору очрагында гариза
бирҥче тҽкъдим итҽ:
1) гариза:
- документ формасында кҽгазьдҽ;
- Региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ «Электрон имза турында»
2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ
имзаланган электрон формада;
2) җир кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документлар, шул исҽптҽн
сервитутны билгелҽҥ турында килешҥ, кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт
реестрында теркҽлмҽгҽн очракта, гавами сервитутны билгелҽҥ турында карар;
3) проект документларындагы материаллар (ҽгҽр кҥрсҽтелгҽн документлар
(аларның кҥчермҽлҽре яки аларда булган белешмҽлҽр) бҽялҽмҽлҽр Бердҽм дҽҥлҽт
реестрында юк икҽн):
а) аңлатма язуы;
б) җир участогының шҽһҽр тҿзелеше планы нигезендҽ башкарылган җир
участогын планлаштыру схемасы, капиталь тҿзелеш объектының, подъездларның
һҽм аңа керҥ урыннарының урнашу урынын, гавами сервитутларның, археологик
мирас объектларының эшчҽнлек зоналары чиклҽрен билгелҽҥ белҽн;
в) җир участогын планлаштыру схемасы, ул линияле объектның кызыл
линиялҽр чиклҽрендҽ урнашуын раслый, территорияне планлаштыру буенча
документлар составында линияле объектларга карата документлар составында
расланган;
г) архитектура карарлары;
д) инженерлык җиһазлары турында белешмҽлҽр, проектлана торган
капиталь тҿзелеш объектының инженер-техник тҽэмин итҥ челтҽрлҽренҽ
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тоташтыру (технологик тоташтыру) урыннарын билгелҽҥ белҽн инженер-техник
тҽэмин итҥ челтҽрлҽренең җыелма планы;
е) капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥне оештыру проекты;
ж) капиталь тҿзелеш объектларын, аларның ҿлешлҽрен сҥтҥ яки сҥтҥ
эшлҽрен оештыру проекты;
з) инвалидларның сҽламҽтлек саклау, мҽгариф, мҽдҽният, ял, спорт һҽм
башка социаль-мҽдҽни һҽм коммуналь-кҿнкҥреш билгелҽнешендҽге объектларга,
транспорт, сҽҥдҽ, җҽмҽгать туклануы объектларына, эшлекле, административ,
финанс, дини билгелҽнештҽге объектларга, ҽлеге объектларның проект
документларына экспертиза шҽһҽр тҿзелеше кодексының 49 маддҽсе нигезендҽ
ҥткҽрелмҽгҽн очракта торак фонды объектларына, торак фонды объектларына
керҽ алуын тҽэмин итҥ чаралары исемлеге;
4) капиталь тҿзелеш объектының проект документациясенҽ (РФ ШрК
48 маддҽсендҽге 12.1 ҿлешендҽ каралган очракта тҿзелешнең аерым этапларына
карата) экспертизаның уңай бҽялҽмҽсе, ҽгҽр мондый проект документациясе РФ
ШрК 49 маддҽсе нигезендҽ экспертиза узарга тиеш булса, шҽһҽр тҿзелеше
кодексының 49 маддҽсендҽге 3.4 ҿлешендҽ каралган очракларда проект
документациясенҽ дҽҥлҽт экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе, РФ ШрК
49 статьясындагы 6 ҿлешендҽ каралган очракларда проект документациясенҽ
дҽҥлҽт экология экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе (ҽгҽр кҥрсҽтелгҽн документлар
(аларның кҥчермҽлҽре яисҽ аларда булган белешмҽлҽр) бҽялҽмҽлҽрнең бердҽм
дҽҥлҽт реестрында булмаса);
5) РФ ШрК 49 маддҽсендҽге 3.5 ҿлешендҽ каралган бҽялҽмҽ,
модификациялҽнгҽн проект документларыннан файдаланганда;
6) мондый объектны ҥзгҽртеп корган очракта, капиталь тҿзелеш
объектының барлык хокук иялҽренең, кҥпфатирлы йортны реконструкциялҽҥнең
6.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн очраклардан тыш, ризалыгы;
7) дҽҥлҽт хакимияте органы (дҽҥлҽт органы), "Росатом" атом энергиясе
буенча дҽҥлҽт корпорациясе, "Роскосмос" космик эшчҽнлек буенча дҽҥлҽт
корпорациясе, дҽҥлҽт бюджеттан тыш фонд белҽн идарҽ итҥ органы яки җирле
ҥзидарҽ органы булган дҽҥлҽт (муниципаль) милкендҽге капиталь тҿзелеш
объектында дҽҥлҽт (муниципаль) унитар предприятиесе хокукына ия булган
дҽҥлҽт (муниципаль) унитар предприятиесе булган дҽҥлҽт (муниципаль)
милкендҽге капиталь тҿзелеш объектында реконструкция ҥткҽрелгҽн очракта,
кҥрсҽтелгҽн органга карата гамҽлгҽ куючы яисҽ мҿлкҽт милекчесенең
функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыра торган дҽҥлҽт (муниципаль)
бюджет яисҽ автоном учреждение - мондый реконструкция ҥткҽрҥ турында
килешҥ, шул исҽптҽн реконструкцияне гамҽлгҽ ашырганда кҥрсҽтелгҽн объектка
китерелгҽн зыянны каплау шартларын һҽм тҽртибен билгели торган килешҥ;
8) кҥпфатирлы
йортта
биналарның
һҽм
машина-урыннарның
милекчелҽренең кҥпфатирлы йортны ҥзгҽртеп корган очракта торак законнары
нигезендҽ кабул ителгҽн гомуми җыелышы карары яисҽ, ҽгҽр мондый
реконструкция нҽтиҗҽсендҽ кҥпфатирлы йортта гомуми милек кҥлҽме киметелсҽ,
кҥпфатирлы
йортта
биналарның
һҽм
машина-урыннарның
барлык
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милекчелҽренең ризалыгы булса, кҥпфатирлы йортта биналарның һҽм машинаурыннарның барлык милекчелҽренең ризалыгы;
9) Проект документларына дҽҥлҽти булмаган экспертиза бҽялҽмҽсен биргҽн
юридик затны аккредитациялҽҥ турындагы таныклык кҥчермҽсе, Проект
документларына дҽҥлҽти булмаган экспертиза бҽялҽмҽсе бирелгҽн очракта, ҽгҽр
дҽ;
10) Мҽдҽни мирас объектларын саклау буенча эшлҽр башкарганда мондый
объектның конструктив һҽм башка ышанычлылык характеристикалары һҽм
куркынычсызлыгы характеристикасы кагылса, мҽдҽни мирас объектлары турында
Россия Федерациясе законнарында каралган документлар.
2.5.2. Рҿхсҽтнамҽнең гамҽлдҽ булу вакытын озайтканда гариза бирҥче
тапшыра:
1) тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын озайту турында гариза
(тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу срогы чыкканчыга кадҽр 60 календарь кҿннҽн
дҽ ким булмаган кҥлҽмдҽ тапшырыла).
Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу срогын озайту турында гариза тҿзҥче
тарафыннан ҿлешле тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе нигезендҽ торак урынын
тапшыруны, кҥпфатирлы йортны һҽм (яки) кҥчемсез мҿлкҽтнең бҥтҽн
объектларын ҿлешлҽп тҿзҥ ҿчен гражданнарның һҽм юридик затларның
акчаларын җҽлеп итҥче очракта, мондый гаризага тҿзҥче тарафыннан ҿлешлҽп
тҿзҥдҽ катнашу шартнамҽсе буенча торак урынын тапшыру буенча йҿклҽмҽлҽрне
тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен банк поручительлеге шартнамҽсе яисҽ затның граждан
җаваплылыгын иминиятлҽҥ шартнамҽсе буенча гражданлык җаваплылыгын
иминиятлҽҥ шартнамҽсе беркетелергҽ тиеш, һҽм (яки) кҥчемсез мҿлкҽтнең бҥтҽн
объектларын (тҿзҥчене) ҿлешлҽп тҿзҥ ҿчен акча җҽлеп итҽ.
2.5.3. Тҿзелешкҽ рҿхсҽткҽ ҥзгҽрешлҽр керткҽндҽ гариза бирҥче
тҥбҽндҽгелҽрне тҽкъдим итҽ:
Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җир кишҽрлеклҽренҽ хокукларны, җир асты
байлыкларыннан файдалану хокукын кҥчерҥ, җир участогы тҿзҥ турында
реквизитлар кҥрсҽтеп язмача хҽбҽрнамҽ:
1) РФ ШрК 51 маддҽсендҽге 21.5 ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн очракта, мондый
җир кишҽрлеклҽренҽ хокук билгели торган документлар;
2) РФ ШрК 51 маддҽсендҽге 21.6 һҽм 21.7 ҿлешлҽрендҽ каралган очракларда
җир кишҽрлеклҽрен тҿзҥ турында карар, ҽгҽр җир законнары нигезендҽ җир
кишҽрлеген тҿзҥ турында карар дҽҥлҽт хакимиятенең башкарма органы яисҽ
җирле ҥзидарҽ органы кабул итҽ икҽн, җир кишҽрлеклҽрен тҿзҥ турында карар РФ
ШрК 51 маддҽсендҽге 21.6 һҽм 21.7 ҿлешлҽрендҽ каралган очракларда җир
кишҽрлеклҽрен тҿзҥ турында карар;
3) РФ ШрК 51 маддҽсендҽге 21.7 ҿлешендҽ каралган очракта, капиталь
тҿзелеш объектын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ планлаштырыла торган җир
кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы;
4) РФ ШрК 51 маддҽсендҽге 21.9 ҿлешендҽ каралган очракта җир асты
байлыкларыннан файдалану хокукы бирҥ һҽм җир асты байлыкларыннан
файдалану хокукына лицензияне яңадан рҽсмилҽштерҥ турында карарлар;
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5) капиталь тҿзелеш объекты тҿзелгҽн очракта, территориядҽн
файдалануның махсус шартлары булган зонаны билгелҽҥ яки ҥзгҽртҥ турында
карар кҥчермҽсе, аның Россия Федерациясе законнары нигезендҽ, территориядҽн
файдалануның махсус шартлары булган зона билгелҽнергҽ тиеш, яисҽ капиталь
тҿзелеш
объектын
ҥзгҽртеп
корган
очракта,
аның
нҽтиҗҽсендҽ
реконструкциялҽнгҽн объектка карата территориядҽн файдалануның аерым
шартлары булган зона билгелҽнергҽ тиеш, яисҽ элек территорияне файдалануның
махсус шартлары булган зона ҥзгҽртелергҽ тиеш.
2.5.4. Рҿхсҽт дубликатын биргҽндҽ гариза бирҥче тҽкъдим итҽ:
1) гариза;
2) шҽхесне яки вҽкалҽтлҽрен раслаучы документлар.
2.5.5. Гариза һҽм кушымта бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тҥбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган (расланган)
электрон документлар рҽвешендҽ КФҤ аша һҽм кҽгазьдҽ һҽм электрон
документлар рҽвешендҽ;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.6. Физик затлар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр гариза һҽм кирҽкле
документларны республика порталы аша җибҽргҽндҽ гаризаны гади электрон
имза белҽн имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен гариза бирҥчегҽ ЕСИА да теркҽлҥ
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алу язмасын стандарт
дҽрҽҗҽсеннҽн дҽ ким булмаган дҽрҽҗҽгҽ кадҽр расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре гариза һҽм кирҽкле документларны Республика порталы аша
җибҽргҽндҽ гаризаны кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
имзалыйлар.
Гарызнамҽне Республика порталы аша тапшырганда гариза бирҥче
«Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль
закон талҽплҽре нигезендҽ, мондый документларны тҿзҥгҽ һҽм имзалауга
вҽкалҽтле затлар тарафыннан электрон култамга белҽн имзаланган
документларның электрон образларын яисҽ электрон рҽвештҽге документларны
тапшыра.
2.5.7. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ тыела:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисҽ
аларны гамҽлгҽ ашыру каралмаган гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыру ҿчен документлар
һҽм мҽгълҥмат бирҥ;
2) муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽҥлҽт органнарына,
җирле ҥзидарҽ органнарына, оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ белҽн бҽйле гамҽллҽрне,
шул исҽптҽн килешҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр алу һҽм кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ кҥрсҽтелҽ торган документлар һҽм мҽгълҥмат алудан тыш, шул
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исҽптҽн 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 маддҽсендҽге 1 ҿлешендҽ
кҥрсҽтелгҽн исемлеккҽ кертелгҽн (кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр);
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканда, яисҽ тҥбҽндҽге
очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яки) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн
документлар һҽм мҽгълҥмат бирҥ:
а) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив хокукый актларның
талҽплҽрен ҥзгҽртҥ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны беренче
тапкыр биргҽннҽн соң;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тартканнан соң бирелгҽн документларда, яисҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ яисҽ элек бирелгҽн документлар комплектына кертелмҽгҽн хаталар
булу;
в) документларның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлану яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканнан соң, йҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканнан соң мҽгълҥматны ҥзгҽртҥ.;
г) Башкарма комитетның, КФҤ хезмҽткҽренең вазыйфаи затының, КФҤ
хезмҽткҽренең хаталы яки хокукка каршы гамҽллҽре (гамҽл кылмау) фактын
(билгелҽрен) ачыклау, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта Башкарма комитет җитҽкчесе имзасы белҽн язмача
рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук бирелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документлар һҽм
мҽгълҥматны кҽгазь чыганакта бирҥ, мондый документларга тамга салу йҽ аларны
алу дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм
федераль законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм дҽҥлҽт органнары яки
җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
аларны, шул исҽптҽн электрон формада алу ысулларын, аларны бирҥ тҽртибен,
дҽҥлҽт органы, җирле ҥзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар белҽн эш итҥче
оешма карамагында булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге
2.6.1. Шҽхси торак тҿзелеше объектлары булмаган объектларга тҿзелешкҽ
рҿхсҽт бирелгҽн очракта тҥбҽндҽге документлар (белешмҽлҽр) соратып алына:
1) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ (кҥчемсез милек
объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълҥматлар
тупланган) - дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте
(Росреестр);
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2) Россия Федерациясе бюджет законнарында, дҽҥлҽт хакимияте органы
(дҽҥлҽт органы), "Росатом" атом энергиясе буенча дҽҥлҽт корпорациясе,
"Роскосмос" космик эшчҽнлек буенча дҽҥлҽт корпорациясе, дҽҥлҽт бюджеттан
тыш фонды белҽн идарҽ итҥ органы яки җирле ҥзидарҽ органы тарафыннан
билгелҽнгҽн очракларда бюджет инвестициялҽрен гамҽлгҽ ашырганда тҿзелгҽн
дҽҥлҽт (муниципаль) заказчысы вҽкалҽтлҽрен тапшыру турында килешҥ;
3) тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу ҿчен гариза биргҽн кҿнгҽ кадҽр ҿч елдан да иртҽрҽк
бирелмҽгҽн җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы, яисҽ линияле объектны
тҿзҥгҽ рҿхсҽт бирелгҽн очракта, территорияне планлаштыру проекты һҽм
территорияне межалау проекты реквизитлары;
4) рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, реконструкциянең чик параметрларыннан кире
кагуга рҿхсҽт (ҽгҽр тҿзҥчегҽ мондый рҿхсҽт РФ ШрК 40 маддҽсе нигезендҽ
бирелгҽн булса);
5) ярашлылык сертификатларының бердҽм реестрыннан белешмҽлҽр;
6) проект документларына дҽҥлҽт экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе;
7) проект документларындагы материаллар.
2.6.2. Тҿзелешкҽ рҿхсҽткҽ ҥзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта (кертелҽ торган
ҥзгҽрешлҽргҽ карап) тҥбҽндҽге документлар (белешмҽлҽр) соратып алына:
1) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ (кҥчемсез милек
объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълҥматлар
тупланган);
2) РФ ШрК 21.6 һҽм 21.7 ҿлешлҽрендҽ каралган очракларда җир
кишҽрлеклҽрен тҿзҥ турында карар, ҽгҽр җир законнары нигезендҽ җир
кишҽрлеген тҿзҥ турында карар дҽҥлҽт хакимиятенең башкарма органы яисҽ
җирле ҥзидарҽ органы кабул итҽ икҽн, җир кишҽрлеклҽрен РФ ШрК 21.6 һҽм
21.7 ҿлешлҽрендҽ каралган очракларда тҿзҥ турында карар;
3) яңадан бҥлеп биргҽндҽ, бҥлгҽндҽ тҿзелгҽн җир кишҽрлегенең шҽһҽр
тҿзелеше планы;
4) РФ ШрК 51 маддҽсендҽге 21.9 ҿлешендҽ каралган очракта җир асты
байлыкларыннан файдалану хокукын бирҥ һҽм җир асты байлыкларыннан
файдалану хокукына лицензияне яңадан рҽсмилҽштерҥ турында карарлар.
2.6.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче Регламентның 2.6.1, 2.6.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн
документларны (белешмҽлҽрне) гариза биргҽндҽ, мондый документларны тҿзҥгҽ
һҽм имзалауга вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имза белҽн
расланган электрон документлар рҽвешендҽ бирергҽ хокуклы.
2.6.4. Кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт хакимияте органнары, башкарма комитетның
структур бҥлекчҽлҽре тарафыннан документлар һҽм белешмҽлҽрне тапшырмау
(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез
була алмый.
2.6.5. Кҥрсҽтелгҽн органнарның вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) карамагында
булган документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (ҥз вакытында
тапшырмаган (тапшырмаган) хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
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2.6.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен гариза бирҥче тарафыннан тҥлҽҥ кертҥне
раслаучы документлар талҽп итҥ тыела.
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
белешмҽлҽр булган документларны тапшырмау мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартуы ҿчен нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту нигезлҽренең тулы исемлеге
2.7.1. Документлар кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен тҥбҽндҽгелҽр нигез була:
1) тапшырылган документларның ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында
кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
2) гаризада һҽм гаризага кушып бирелҽ торган документларда килешенеп
тҿзҽтмҽлҽр, аларның эчтҽлеген бертҿсле аңлатырга мҿмкинлек бирми торган
җитди зыяннар бар;
3) тиешле органга документлар тапшыру;
4) ҥз кҿчен югалткан документларны тапшыру;
5) дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр, килешмҽгҽн
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зыяннар булган документлар тапшыру, аларның эчтҽлеген
бертҿсле аңлатырга мҿмкинлек бирми;
6) гариза (гарызнамҽ) мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн, вҽкалҽтле зат
тарафыннан;
7) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт алучы булмаган затка
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать итҥ;
8) мҽҗбҥри кырларны гаризаның электрон формасында дҿрес тутырмау;
9) гаризаның электрон формасында һҽм тапшырылган документларда
каршылыклы мҽгълҥматлар булу;
10) гамҽлдҽге законнарны бозып, гариза (гарызнамҽ) һҽм башка
документлар электрон култамга белҽн кул куелган;
11) электрон документлар аларны бирҥ форматына талҽплҽргҽ туры килми
һҽм (яки) укылмый.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Гариза һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итҥчене кабул итҥ
вакытында да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан
ведомствоара мҽгълҥмати бҽйлҽнешлҽрдҽн файдаланып, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) алганнан соң да, гаризаны
теркҽгҽннҽн соң 7 эш кҿненнҽн дҽ артмаган вакыт эчендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту турындагы карар, баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, Регламентка
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5 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, Башкарма
комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ квалификацияле электрон имза белҽн кҿчҽйтелгҽн рҽвештҽ
имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Республика порталының шҽхси кабинетына һҽм
(яки) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турында карар кабул ителгҽн кҿнне КФҤгҽ җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар
Бердҽм порталда бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе
турындагы мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, гаризаны һҽм башка
документларны кабул итҥдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору яисҽ кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.8.2. Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тора:
1) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан документлар тулы кҥлҽмдҽ
тапшырылмаган, йҽ гаризада һҽм (яки) документларда тулы булмаган һҽм (яки)
дҿрес булмаган мҽгълҥмат бар;
2) документларның җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы талҽплҽренҽ,
шулай ук рҿхсҽт ителгҽн тҿзелеш, реконструкциянең чик параметрларыннан
читлҽштерҥгҽ рҿхсҽттҽ билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килмҽве;
3) ҽгҽр тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан ҥз инициативасы
белҽн тапшырылмаган булса, дҽҥлҽт хакимияте органының, җирле ҥзидарҽ
органының яисҽ дҽҥлҽт хакимияте органына яисҽ җирле ҥзидарҽ органына
караган оешманың муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яисҽ)
мҽгълҥмат булмауны таныклаучы ведомствоара гарызнамҽгҽ җавабы һҽм (яисҽ)
мҽгълҥматның булмавын таныклаучы, тиешле документ гариза бирҥче
тарафыннан ҥз инициативасы белҽн тапшырылмаган булса, дҽҥлҽт хакимияте
органының яисҽ җирле ҥзидарҽ органына яисҽ оешманың ведомствоара
гарызнамҽсенҽ җавап килҥе;
4) дҽҥлҽт органының мҽдҽни мирас объектларын саклау ҿлкҽсендҽ
вҽкалҽтле вҽкиленнҽн килҥ, капиталь тҿзелеш объектының проект документлары
бҥлегенең яки индивидуаль торак тҿзелеше объектының тышкы кыяфҽтен
тасвирлауның тарихи җирлекне саклау предметына һҽм капиталь тҿзелеш
объектларының шҽһҽр тҿзелеше Регламенты тарафыннан федераль яки региональ
ҽһҽмияттҽге территориаль зонага карата билгелҽнгҽн архитектура карарларына
туры килмҽве турында бҽялҽмҽ.
2.8.3. Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу срогы озайтылган очракта баш
тарту ҿчен нигезлҽр:
1) капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥ, ҥзгҽртеп кору, капиталь ремонтлау
гариза бирҥ вакыты чыкканчыга кадҽр башланмаган булу (тҿзҥченең гаризасы
тҿзелеш ҿчен рҿхсҽт вакыты чыкканчыга кадҽр алтмыш кҿннҽн дҽ ким булмаган
вакыт эчендҽ тапшырылырга тиеш).
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2.8.4. Тҿзелеш ҿчен рҿхсҽткҽ ҥзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта баш тарту ҿчен
нигезлҽр:
1) җир кишҽрлегенҽ хокуклар кҥчҥе турында хҽбҽрнамҽдҽ, җир кишҽрлеге
барлыкка килҥ турында РФ ШрК 51.10 маддҽсендҽге 21.10 маддҽсендҽге 1 - 4
пунктларында каралган документлар реквизитлары булмау яисҽ РФ ШрК 21.13
ҿлешендҽ кҥрсҽтелгҽн очракта җир кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документ
булмау.;
2) җир кишҽрлегенҽ хокукларның кҥчҥе, җир кишҽрлеге барлыкка килҥ
турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеге;
3) капиталь тҿзелеш объектын планлаштырыла торган урнаштыру
планлаштырыла торган капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥгҽ, ҥзгҽртеп коруга,
шҽһҽр тҿзелеше планын тҿзҥгҽ рҿхсҽт бирелгҽн җир кишҽрлегеннҽн файдалану
һҽм (яки) Россия Федерациясенең Җир һҽм башка законнары нигезендҽ
билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽргҽ карата РФ ШрК 51 маддҽсендҽге 21.7 ҿлешендҽ
каралган талҽплҽргҽ туры килмҽве.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге
тҿгҽл булып тора.
2.8.6. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп баш
тарту турындагы карар Регламентка 5 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма
нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
Башкарма комитетның (Башкарма комитет) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
турында карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетына
һҽм (яки) КФҤнҽ җибҽрелҽ.
2.8.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза Бердҽм порталда
бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган (бирелҽ торган) документ (документлар) турында
белешмҽлҽр
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.11. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥ ҿчен тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре, мондый тҥлҽҥнең
кҥлҽмен исҽплҽҥ методикасы турында мҽгълҥматны да кертеп
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Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешма тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта
кҿтҥнең максималь срогы
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтҥ вакыты-15 минуттан
да артык тҥгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽт һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать
итҥченең ҥтенечен теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе, шул исҽптҽн электрон формада
2.13.1. Гариза биргҽн кҿнне КФҤгҽ шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ гариза
бирҥчегҽ теркҽлҥ номеры һҽм электрон гариза бирҥ датасы белҽн КФҤ
АМСтанҿземтҽ бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибҽргҽндҽ гариза бирҥче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта
аша гариза җибҽрелгҽн, анда теркҽҥ номеры һҽм гариза бирҥ датасы кҥрсҽтелҽ.
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ залына, кҿтҥ залына, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында запросларны тутыру урыннарына, аларны тутыру ҥрнҽклҽренҽ
һҽм һҽр муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар исемлегенҽ,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа
мҽгълҥматларын урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерҥ, шул исҽптҽн федераль законнар
һҽм инвалидларны социаль яклау турында Татарстан Республикасы законнары
нигезендҽ инвалидлар ҿчен кҥрсҽтелгҽн объектларның ҥтемлелеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм янгын
сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ
ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрне кабул итҥ урыннары документларны рҽсмилҽштерҥ
ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълҥмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥе
(бинага уңайлы чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ кҥчеп йҿрҥ) тҽэмин ителҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедиа мҽгълҥматы мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
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2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥ
максатларында тҥбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) кҥрҥ һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итҥ функциясенең тотрыклы бозылуы
булган инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм кҥрсҽтҥ;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерҥ мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт кҥрсҽтҥлҽргҽ тоткарлыксыз керҥен тҽэмин итҥ
ҿчен кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълҥмат йҿртҥчелҽрне аларның тормыш
эшчҽнлеген чиклҽҥне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен тавыш һҽм кҥрҥ мҽгълҥматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълҥматны Брайль рельефлынокталы шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽче кертҥне;
6) этне озатучыны Россия Федерациясе Хезмҽт һҽм социаль яклау
министрлыгының 2015 елның 22 июнендҽге 386н номерлы «Эт-ҥткҽргечне махсус
укытуны раслаучы документ формасын һҽм аны бирҥ тҽртибен раслау турында»
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн рҽвештҽ һҽм тҽртиптҽ махсус укытуны раслый торган
документ булган очракта һҽм аны бирҥ.
Инвалидлар ҿчен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ гамҽлгҽ ашырыла торган
объектларга һҽм ҽлеге Регламентның 2.14.2 пунктының 1 – 4 пунктчаларында
кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ кулланыла торган акчаларга
ҥтемлелекне тҽэмин итҥ ҿлешендҽ 2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга
тапшырылган яисҽ модернизация узган объектларга һҽм чараларга карата
талҽплҽр кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдалану мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның
дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге, шул исҽптҽн мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽрдҽн
файдаланып, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ)муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҿмкинлеге
йҽ мҿмкинлеге булмау (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле ҥзидарҽ органының
телҽсҽ кайсы Территориаль бҥлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥчене сайлау буенча
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
турындагы соратып алу юлы белҽн, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1
маддҽсендҽ каралган (комплекслы запрос)
2.15.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥтемлелек кҥрсҽткечлҽре
тҥбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада
документлар кабул ителҽ торган бина урнашкан;
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кирҽкле санда белгечлҽр, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар
кабул ителҽ торган биналар булу;
мҽгълҥмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе
һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥмат булу;
инвалидларга алар хезмҽтлҽрен башка затлар белҽн бертигез дҽрҽҗҽдҽ
алырга комачаулаучы каршылыкларны җиңҥдҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфат кҥрсҽткечлҽре тҥбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итҥ һҽм карау срокларын ҥтҽҥ;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын ҥтҽҥ;
3) Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар белҽн багланышлары саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ
хезмҽткҽрлҽре белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза
биргҽндҽ бер тапкыр башкарыла;
4.2) бер тапкыр КФҤтҽ электрон документның кҽгазь формасында
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар
белҽн бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥматны
мҿрҽҗҽгать итҥче Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҤтҽ алырга
мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҿрҽҗҽгать итҥчене яшҽҥ урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽҥ (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ
сайлау буенча телҽсҽ кайсы КФҤтҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ комплекслы гарызнамҽ составында кҥрсҽтелҽ.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстерриториаль принцип буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать
итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ
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номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
Республика порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм
мҽгълҥматны бирҥ;
в) электрон рҽвештҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризаларның ҥтҽлеше турында белешмҽлҽр алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын
бҽялҽҥне гамҽлгҽ ашырырга;
д) муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алырга;
е) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары,
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерҥ процессын тҽэмин итҥче федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы
порталы, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ башкарылган карарларга
һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) шикаять бирҥ һҽм гамҽл кылмау.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең кабул итҥгҽ язылуы (алга таба - язма)
Республика порталы, КФҤ контакт-ҥзҽге телефоны ярдҽмендҽ башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кабул итҥ ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка
кҥпфункцияле кабул итҥ графигының ҥзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу
мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн датага язылу бу дата башланганчы бер тҽҥлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ соратып алына торган мҽгълҥматларны кҥрсҽтергҽ кирҽк, шул
исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн дата һҽм кабул итҥ вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры
килмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган
документларга алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ талонны раслау
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче электрон почта адресын хҽбҽр
итсҽ, кҥрсҽтелгҽн адреска, кабул итҥ датасын, вакытын һҽм урынын кҥрсҽтеп,
алдан язылуны раслау турында мҽгълҥмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итҥче мҽҗбҥри тҽртиптҽ
хҽбҽр ителҽ, алдан язылу кабул итҥнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут
ҥткҽннҽн соң килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга
хокуклы.
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Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация
һҽм аутентификация ҥтҥдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башка гамҽллҽр кылуны,
кабул итҥ максатын кҥрсҽтҥне, шулай ук кабул итҥ ҿчен вакытлыча интервалның
озынлыгын исҽплҽҥ ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирҥне талҽп итҥ тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ процедураларны электрон
рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук күп функцияле үзәкләрдә
административ процедураларны башкару үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеге тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ;
2) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ
3.2.1.Мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле
мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате административ процедураны башкару ҿчен нигез
булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып тора:
- мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгатендҽ;
- мҿрҽҗҽгать итҥченең Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгатендҽ-инфраструктура
ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат).
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥпфункцияле ҥзҽклҽрдҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында консультация сорап шҽхсҽн ҥзе һҽм
телефон һҽм электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, составы, бирелҽ торган
документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультациялҽр бирҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала
http://mfc16.tatarstan.ru
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
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Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документлар
формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка телефон һҽм электрон почта
аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм
сроклары турында Башкарма комитет сайтында консультация алырга хокуклы.
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документлар
формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау
3.3.1. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен документлар кабул итҥ
яисҽ КФҤнең читтҽн торып эшлҽҥ урыны.
3.3.1.1.Мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) шҽхсҽн ҥзе КФҤкҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм
документларны Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2.КФҤ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итҥче:
Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килҥ-килмҽҥне
тикшерҥ ҥткҽрҽ;
КФҤ АМСта гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында кҽгазьдҽ кҥрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлауны гамҽлгҽ ашыра;
КФҤ АМСтан гариза бастыра;
гариза бирҥчегҽ тикшерҥ һҽм имзалау ҿчен хҽбҽр итҽ;
имзаланганнан соң КФҤнең АИСДА имзаланган гаризасын сканерлый;
КФҤ АМСка электрон формада яки электрон рҽвештҽ тҽкъдим ителгҽн
документларны йҿкли, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
гариза бирҥчегҽ документларны кабул итҥ ҿчен расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: җибҽрергҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
3.3.1.3. КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башкарма комитетка
электрон рҽвештҽ (электрон эшлҽр пакетлары составында) кабул ителгҽн
документлар пакетын мҿрҽҗҽгать итҥче МФЦ структур бҥлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ җибҽрҽ.
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Процедураның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен электрон
рҽвештҽ документлар кабул итҥ.
3.3.2.1. Гариза бирҥче Республика порталы аша электрон формада гариза
бирҥ ҿчен тҥбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизацияне башкара;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон формада муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешҥ фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибҽрҽ (тиешле электрон гариза
формасындагы тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы федераль закон талҽплҽре һҽм 210-ФЗ
номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яки)
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн) имзалана;
электрон гариза җибҽрҥ турында хҽбҽрнамҽ ала.
3.3.2.2. Процедураларның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ башкарма комитетта җибҽрелгҽн электрон эш.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка
документлар керҥ административ процедураны башкару ҿчен нигез булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) палата белгече (алга таба-документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).:
Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документларны
карап тикшерҥгҽ алганнан соң:
гаризага эш номеры һҽм «Документларны тикшерҥ» статусы бирелҽ, бу исҽ
Республика порталының шҽхси кабинетында чагылдырыла;
кергҽн электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн гариза бирҥче тарафыннан электрон
формада бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон образларын
ҿйрҽнҽ;
электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерҽ;
электрон култамганың чынбарлык шартларын ҥтҽҥне, Бердҽм порталга
мҿрҽҗҽгать итҥ юлы белҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалифицияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
ҥрнҽклҽре тапшырылган очракта) тикшерҽ.
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Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ
аның чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланган очракта, баш тарту турында
карар проектында 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 маддҽсендҽге 11 пункты
булырга тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка
4 нче кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, электрон документ
ҽйлҽнеше системасы аша билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Карар проектны килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында каралган
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат, гариза кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ гаризада кҥрсҽтелгҽн ысул
белҽн мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гариза керҥ турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ
номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу датасын, файлларның исемнҽрен,
аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу
датасын җибҽрҽ.
3.3.3.2. Регламентның 3.3.3.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн процедураларны ҥтҽҥ,
техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза
карауга кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына һҽм (яисҽ) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
органнарга җибҽрҥ
3.4.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн кабул ителгҽн документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр), административ процедураны башкаруга вҽкалҽтле вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр) алу тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба - ведомствоара
запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
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Ведомствоара гарызнамҽлҽрне җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат,
Регламентның 2.6 пунктында каралган документларны һҽм белешмҽлҽрне
тапшыру турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша (техник мҿмкинлек булмаганда – башка ысуллар белҽн) электрон
формада тҿзи һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар карау ҿчен гариза кабул
ителгҽн кҿнне башкарыла.
Хакимият органнарына һҽм (яки) хакимият органнарына буйсынган
оешмалар тарафыннан җибҽрелгҽн запрослар административ процедураларны
ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тора.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара
электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып
алына торган документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында
хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар, ҽгҽр ведомствоара
сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнарда,
Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында һҽм федераль законнар
нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында
билгелҽнмҽгҽн булса, органга яисҽ оешмага ведомствоара запрос кергҽн кҿннҽн
ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ
ведомствоара запрослар җибҽргҽн ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш
тарту турында белдерҥ.
3.4.3. Ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ документ
һҽм (яки) мҽгълҥмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ ала;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, ведомствоара
запрослар җибҽрелгҽн кҿннҽн биш эш кҿне узгач, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар проектын
ҽзерли.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн Документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка
5 нче кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
(белешмҽлҽр) комплекты.
3.4.4. Регламентның 3.4.1, 3.4.3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып, шул
исҽптҽн Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ гариза теркҽгҽн мизгелдҽн алып
автомат рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь срогы ҿч эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып,
ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр) комплекты керҥ тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат:
Регламентның 2.8 пунктында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында карар проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше
планы проектын ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе проектын билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны, тҿзелешкҽ
рҿхсҽт бирҥ (тҿзелешкҽ рҿхсҽтлҽр кертҥ) турында карар проектын кабул итҥдҽн
баш тарту яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында (алга таба проектлар) карар проектын килештерҥ һҽм имзалау муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен
ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы структур бҥлекчҽ җитҽкчесе, башкарма комитет җитҽкчесе
урынбасары, башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Кисҽтҥлҽр булган ҽзерлҽнгҽн проектлар муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен
ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы затка кире кайтарыла.

25

Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту,
тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ (тҿзелешкҽ рҿхсҽткҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ) яки муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты бер эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ)
3.7.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып
административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу
тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат-Башкарма
комитет җитҽкчесе (алга таба-документларны бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат).
Документлар бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ һҽм (яки) шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлеген тҽэмин итҥ буенча мҽгълҥмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥматларны
теркҽҥне һҽм кертҥне тҽэмин итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) электрон хезмҽт кҥрсҽтҥ юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе һҽм КФҤтҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, автомат рҽвештҽ дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган
мҽгълҥмат системасын кулланып гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълҥмат системаларында муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽр урнаштыру, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның
вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ һҽм аны алу ысуллары
турында хҽбҽр итҥ.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ) тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап КФҤкҽ
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ электрон документның
кҽгазь формасында муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥче талҽбе
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буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон
документның нҿсхҽсе аны тҿшерҥ кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне КФҤ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче республика порталы аша муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабинетына
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган, башкарма комитетның вҽкалҽтле
вазыйфаи затының (Башкарма комитет) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имзасы белҽн имзаланган документның электрон ҥрнҽге автомат рҽвештҽ
җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне раслый торган документ (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту) юлламасы (бирҥ).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (6 нчы кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
юридик кҿчкҽ ия булган, техник хатаның булуын таныклаучы документлар.
Муниципаль
хезмҽт
нҽтиҗҽсе
булган
документта
кҥрсҽтелгҽн
мҽгълҥматларда техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче
(вҽкалҽтле вҽкил) почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), Республика
порталы яки КФҤ аша бирҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, кушымталы документлар белҽн гаризаны терки
һҽм документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽҥ датасыннан
алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи затка карауга юнҽлтелгҽн.
3.7.3. Документларны эшкҽртҥгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр
кертҥ максатларында Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны
гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган
документның оригиналын тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн ҥзе имза сала, яисҽ
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мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) адресына техник хата
булган документның тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан
яисҽ җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан
соң ике эш кҿне дҽвамында гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
бирелгҽн (юнҽлешле) документ.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне тикшереп тору тәртибе һәм рәвешләре
4.1. Җаваплы вазыйфаи затлар тарафыннан Регламент нигезлҽмҽлҽренең һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ талҽплҽрне билгели торган башка норматив
хокукый актларның ҥтҽлешен һҽм башкарылуын агымдагы контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итҥ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокукларын бозуларны ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, җирле
ҥзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен тикшереп тору рҽвешлҽре
тҥбҽндҽгелҽр:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ документлары проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ;
2) эш башкаруны тикшерҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрҥчелҽр;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешенҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
ҥтҽҥче вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр,
шулай ук хокук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч чаралар кҥрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда
билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеге ҥтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыруга җаваплы җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе
урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыручы бҥлек башлыгы
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
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Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турындагы
нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе
һҽм рҽвешлҽре
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органы эшенең ярты еллык
яисҽ еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга) һҽм планнан тыш булырга
мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ (комплекслы
тикшерҥлҽргҽ) бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет
мҿрҽҗҽгате буенча каралырга мҿмкин.
4.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затларының муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында алар кабул итҽ торган (башкарыла торган) карарлары
һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) ҿчен җаваплылыгы
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча, мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең
хокуклары бозылган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплылыкка тартыла.
Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе белдерҥлҽрне вакытында тикшермҽгҽн
ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (башкарыла
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка
муниципаль хезмҽткҽрлҽр законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы булалар.
4.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан да, тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм
рҽвешлҽренҽ карата талҽплҽрне характерлый торган нигезлҽмҽлҽр
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле
ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау
мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) карата, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
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күпфункцияле үзәгенә, 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддәсендәге 1.1 ӛлешендә күрсәтелгән оешмаларга, шулай ук
аларның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, хезмәткәрләргә
карата судка кадәр (судтан тыш) тәртип
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең,
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽтне кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре,
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган кҥпфункцияле ҥзҽк, оешмалар, шулай ук
аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
белдерҥ хокукына ия.
Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала, шул исҽптҽн
тҥбҽндҽге очракларда:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 15.1 маддҽсендҽ кҥрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽҥ срогын
бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган
яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп итҥ яисҽ
гамҽлгҽ ашыру;
4) Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
муниципаль хокукый актларда каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк
хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр
(судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерҥ тиешле муниципаль
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хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
6) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган тҥлҽҥне талҽп
итҥ;
7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең,
оешмаларның вазыйфаи затының, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның яисҽ аларның
хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда биргҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тартуы яисҽ
мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозуы. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ
вакытын һҽм тҽртибен бозу;
9) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору.
Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле ҥзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
7 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш,
документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн документларның
яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка
кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына
һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле
ҥзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ
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билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе
йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
5.2. Шикаять язмача кҽгазьдҽ, электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы), шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр югары органга (аның булганда) бирелҽ яисҽ ул
булмаганда, турыдан-туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе
тарафыннан карала. Кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр шушы кҥпфункцияле ҥзҽк
җитҽкчесенҽ тапшырыла. Кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ
Татарстан Республикасы норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. Оешмалар хезмҽткҽрлҽренең 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша,
кҥпфункцияле ҥзҽк аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмати
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. Кҥп функцияле ҥзҽкнең, кҥп
функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмат
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрен, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтларын, Бердҽм
порталны яисҽ республика порталын кулланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаять ҥз эченҽ алырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре,
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ
торган муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм (яисҽ) хезмҽткҽренең,
оешмаларының исеме;
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2) мҿрҽҗҽгать итҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы булган очракта), яшҽҥ урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме,
мҿрҽҗҽгать итҥче - юридик зат урнашкан урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук
контактлы телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булган очракта);
3) муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽткҽре, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең
шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында
белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итҥче алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының яисҽ
муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) белҽн
килешми. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы
документлар (булганда), йҽ аларның кҥчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең иртҽгесеннҽн соңгы эш кҿненнҽн дҽ
соңга калмыйча теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп функцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ
куючы органга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмага яисҽ югарыдагы органга (булганда) килгҽн
шикаять аны теркҽгҽннҽн соң, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ шикаять белдергҽн очракта, аны теркҽгҽн кҿннҽн унбиш эш
кҿне эчендҽ каралырга тиеш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽ йҽ
рҿхсҽт ителгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн тҽртип бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн алып биш эш кҿне эчендҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм
хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясенең норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ,
канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган
кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язмача һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында
мотивлаштырылган җавап җибҽрелҽ.
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5.7. канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле шикаятьне таныган очракта, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавап итеп башкарма комитет, кҥпфункцияле ҥзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган гамҽллҽр турында
мҽгълҥмат бирелҽ, ачыкланган хокук бозуларны муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт алу максатларында
башкарырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта,
кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне тикшерҥ барышында яисҽ нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
вазыйфаи зат, шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган
материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽ.

1 нче кушымта
(муниципаль берҽмлекнең
җирле ҥзидарҽ органы исеме)
кемнҽн:
(тҿзелешне, капиталь ремонтлауны,
яисҽ реконструкциялҽҥне планлаштыручы
юридик зат исеме - тҿзҥче,
ИНН; юридик һҽм почта адресы;
җитҽкченең Ф.И.А.; телефоны;
банк реквизитлары (банк исеме, и/с, к/с, БИК))

Тӛзелешкә рӛхсәт бирү турында
гариза
Тҿзелешкҽ/реконструкциягҽ рҿхсҽт бирҥегезне сорыйм
(кирҽклесен ассызыкларга)
(объектның исеме)

тҥбҽндҽге адрес буенча җир кишҽрлегендҽ:
(шҽһҽр, район, урам, участок номеры)

вакытка
Тҿзелеш

айга.
(реконструкция)

башкарылачак
“

”

от “
Объект тҿзелешенҽ проект документациясе эшлҽнде

”

основании
е. №

(документның исеме)

Җирдҽн файдалану хокукы беркетелгҽн
(документның исеме)

г. №

(проект оешмасы, ИНН, юридик һҽм почта адресы атамасы,
җитҽкченең Ф.И.А., телефон номеры, банк реквизитлары
(банк исеме, и/с, к/с, БИК))

проект эшлҽрен башкару хокукына ия, беркетелгҽн
(документның һҽм аны биргҽн вҽкалҽтле оешманың исеме)

“
”
е. №
, һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кызыксынган
оешмалар һҽм архитектура һҽм шҽһҽр тҿзелеше органнары белҽн килештерелгҽн:
– дҽҥлҽт экспертизасының уңай бҽялҽмҽсе ҿчен алынды №
“
”
е.
– җир кишҽрлеген планлаштыру оешмасы схемасы килештерелгҽн
№
“
”

е.

(оешманың исеме)

Проект-смета документлары расланды
№
Ҿстҽмҽ мҽгълҥмат бирҽбез:
Тҿзҥче тҿзелеш (реконструкция, капиталь ремонт) финанслаячак

“

”

е.

(банк реквизитлары һҽм счетның номеры)

Эшлҽр

шартнамҽ
“
”

нигезендҽ

подряд
20

(хуҗалык)
е. №

ысулы

белҽн

башкарылачак
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(оешманың исеме, ИНН,
юридик һҽм почта адресы, җитҽкчесе Ф.И.А., телефон номеры,
банк реквизитлары (банк исеме, и/с, к/с, БИК))

Тҿзелеш-монтаж эшлҽрен башкару хокукы беркетелгҽн
(документның һҽм аны биргҽн вҽкалҽтле оешманың исеме)

“

”

е. №

Эшлҽр җитештерҥче боерык белҽн
билгелҽнгҽн

“

”

е. №

(Вазыйфасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме)

махсус белем һҽм тҿзелештҽ эш стажы булган
(югары, урта)

ел.
Килешҥ нигезендҽ тҿзелеш контроле
тормышка ашырылачак

“

”

е. №

(оешманың исеме, ИНН, юридик һҽм
почта адресы, җитҽкче Ф.И.А., телефон номеры, банк
реквизитлары (банк исеме, и/с, к/с, БИК))

заказчы (тҿзҥче) функциялҽрен ҥтҽҥ хокукы беркетелгҽн
(документның һҽм аны биргҽн оешманың исеме)

№

“
”
е.
Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:
1) кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн
очракта, җир кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документлар;
2) проект документларындагы материаллар:
а) аңлатма язуы;
б) җир участогының шҽһҽр тҿзелеше планы нигезендҽ башкарылган җир участогын планлаштыру схемасы,
капиталь тҿзелеш объектының, подъездларның һҽм аңа керҥ урыннарының урнашу урынын, гавами сервитутларның,
археологик мирас объектларының эшчҽнлек зоналары чиклҽрен билгелҽҥ белҽн;
в) территорияне планлаштыру документлары составында линия объектларына карата расланган кызыл сызыкча
объектның урнашуын раслый торган җир кишҽрлегенең планлаштыру оешмасы схемасы;
г) архитектура чишелешлҽрен кҥрсҽтҥче схемалар;
д) инженерлык җиһазлары турында белешмҽлҽр, проектлана торган капиталь тҿзелеш объектының инженертехник тҽэмин итҥ челтҽрлҽренҽ тоташтыру (технологик тоташтыру) урыннарын билгелҽҥ белҽн инженер-техник
тҽэмин итҥ челтҽрлҽренең җыелма планы;
е) капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥне оештыру проекты;
ж) капиталь тҿзелеш объектларын, аларның ҿлешлҽрен сҥтҥ яки сҥтҥ эшлҽрен оештыру проекты;
3) мондый объектны ҥзгҽртеп корган очракта капиталь тҿзелеш объектының барлык хокук иялҽренең ризалыгы.
Шҽхси торак тҿзелеше объектын тҿзҥ, ҥзгҽртеп кору очрагында:
1) ҽгҽр кҥрсҽтелгҽн документлар (аларның кҥчермҽлҽре яисҽ алардагы белешмҽлҽр) кҥчемсез мҿлкҽткҽ
хокукларның һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽрнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында булмаса, җир кишҽрлегенҽ хокук билгели
торган документлар;
2) индивидуаль торак тҿзелеше объектын урнаштыру урынын кҥрсҽтеп, җир кишҽрлеген планлаштыру
схемасы.
Тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ вакытын озайту турында гариза торак урынны тапшыруны кҥздҽ тоткан ҿлешле
тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе нигезендҽ кҥпфатирлы йортны һҽм (яисҽ) башка кҥчемсез мҿлкҽт объектларын
ҿлешле тҿзҥ ҿчен гражданнарның һҽм юридик затларның акчаларын җҽлеп итҥче тҿзҥче тарафыннан мондый гаризага
банк поручительлеген тҿзҥче тарафыннан ҿлешле тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе яисҽ кҥпфатирлы йортны һҽм (яисҽ)
кҥчемсез мҿлкҽтнең башка объектларын ҿлешле тҿзҥ ҿчен акчалар җҽлеп итҥче затның гражданлык җаваплылыгын
иминлҽштерҥ шартнамҽсе буенча торак урынны тиешенчҽ тапшыру йҿклҽмҽлҽрен тиешенчҽ ҥтҽгҽн ҿчен килешҥгҽ
кушылырга тиеш.
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Гарызнамҽ буенча сканлаштырылган документлар оригиналларын бирҥне йҿклим.
Ҽлеге гаризада китерелгҽн мҽгълҥматларга бҽйле барлык ҥзгҽрешлҽр турында хҽбҽр итҽргҽ йҿклим.
(вҽкалҽтле орган исеме)

(вазыйфасы)

“

”

(имза)

20

е.

(Ф.И.А.)
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2 нче кушымта
Россия Федерациясе Тҿзелеш
һҽм торак-коммуналь
хуҗалыгы министрлыгының
2015 елның 19 февралендҽге
117/пр номерлы боерыгына
1 нче кушымта
ТӚЗЕЛЕШКӘ РӚХСӘТ ФОРМАСЫ
Кемгә _________________________________
(тӛзүче исеме,
______________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме –
______________________________________
гражданнар ӛчен, оешманың тулы исеме ______________________________________
юридик затлар ӛчен), аның почта индексы
______________________________________
һәм адресы, электрон почта адресы) <1>
Тӛзелешкә
РӚХСӘТ
Дата ________________ <2>

N ________________ <3>

___________________________________________________________________________
(башкарма хакимиятнең федераль органы яисә Россия Федерациясе субъекты башкарма
хакимияте органы исеме,
___________________________________________________________________________
яки тӛзелешкә рӛхсәт бирүне гамәлгә ашыручы җирле үзидарә органы. "Росатом" атом
энергиясе буенча дәүләт корпорациясе)
Россия Федерациясе Шәһәр тӛзелеше кодексының 51 маддәсе нигезендә, рӛхсәт ителә:

1.

Капиталь тҿзелеш объекты тҿзелеше <4>

Капиталь тҿзелеш объектын реконструкциялҽҥ <4>

Мҽдҽни мирас объектын саклап калу эшлҽре, мондый объектның
ышанычлылыгына һҽм иминлегенҽ башка характеристикаларга да кагыла <4>
Линияле объект (линияле объект составына керҥче капиталь тҿзелеш объекты)
тҿзҥ <4>
Линияле объектны (линияле объект составына керҥче капиталь тҿзелеш
объектын) реконструкциялҽҥ <4>
2.

Проект документлары нигезендҽ капиталь
тҿзелеш объектының (этап) атамасы <5>
Проект документациясенҽ уңай бҽялҽмҽ биргҽн
оешма аталышы һҽм Россия Федерациясе
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законнарында каралган очракларда дҽҥлҽт
экология экспертизасының уңай бҽялҽмҽсен
раслау турында боерык реквизитлары
Проект документациясенҽ экспертизаның һҽм
Россия Федерациясе законнарында каралган
очракларда уңай бҽялҽмҽсен теркҽҥ номеры һҽм
бирҥ датасы, дҽҥлҽт экология экспертизасының
уңай бҽялҽмҽсен раслау турында боерык
реквизитлары <6>
3.

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

3.1. Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы
турында белешмҽлҽр <9>
3.2. Территорияне планлаштыру проекты һҽм
ызанлау проекты турында белешмҽлҽр <10>
3.3. мҽдҽни
мирас
объектын
тҿзҥ,
реконструкциялҽҥ, саклау эшлҽрен башкару
планлаштырыла торган капиталь тҿзелеш
объектының проект документациясе турында
белешмҽлҽр, алар вакытында объектның
ышанычлылыгына һҽм иминлегенҽ башка
характеристикалар кагыла <11>
4.

Ҽгҽр мҽдҽни мирас объектын саклап калу эшлҽрен башкарганда мондый объектның
конструктив һҽм ышанычлылыгына һҽм куркынычсызлыгына кагылышлы башка
характеристикалар капиталь тҿзелеш объектын, мҽдҽни мирас объектын тҿзҥ,
реконструкциялҽҥ ҿчен кыска проект характеристикалары: <12>
Милек комплексы составына керҽ торган капиталь тҿзелеш объектының исеме проект
документациясе нигезендҽ: <13>
Гомуми мҽйдан
(кв. м):

Кишҽрлек мҽйданы (кв. м):

Кҥлҽме (куб. м):

шул исҽптҽн җир асты
ҿлеше (куб.):

Катлар саны (шт.):

Биеклеге (м):

Җир асты катлары

Халык саны (кеше):
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саны (шт.):
Тҿзелеш мҽйданы
(кв. м):
Башка
кҥрсҽткечлҽр <14>:
5.

Объектның адресы (урыны) <15>:

6.

Линияле объектның кыскача проект характеристикалары <16>:

Категория (класс):
Озынлыгы:

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

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

Башка кҥрсҽткечлҽр <17>:

Әлеге рӛхсәтнең гамәлдә булу срогы - "__" ___________________ 20__ е. кадәр
_______________________________________________________ нигезендә <18>
____________________________________
(тӛзелеш ӛчен рӛхсәт бирүне
гамәлгә ашыручы органның
вәкаләтле заты вазыйфасы)

_________
(имза)

_____________________
(имзаны киңәйтү)

"__" _____________ 20__ е.
М.П.
Әлеге рӛхсәтнең гамәлдә булуы "__" ____________ 20__ е. кадәр озайтылды <19>
____________________________________
(тӛзелеш ӛчен рӛхсәт бирүне
гамәлгә ашыручы органның
вәкаләтле заты вазыйфасы)

_________
(имза)

_____________________
(имзаны киңәйтү)
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"__" _____________ 20__ е.
М.У.

-------------------------------<1> Кҥрсҽтелҽ:
- физик затның гаризасы тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ ҿчен нигез булса, гражданның фамилиясе,
исеме, атасының исеме (ҽгҽр булса);
- ҽгҽр тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ ҿчен юридик зат гаризасы нигез булса, Россия Федерациясе
Гражданлык кодексының 54 маддҽсе нигезендҽ оешманың тулы исеме.
<2> Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнамҽ имзалау датасы кҥрсҽтелҽ.
<3> А-Б-В-Г структурасына ия булган тҿзелеш ҿчен рҿхсҽт бирҥче орган тарафыннан
бирелгҽн тҿзелешкҽ рҿхсҽт номеры кҥрсҽтелҽ:
А-территориясендҽ капиталь тҿзелеш объектын (ике урынлы) тҿзҥ (реконструкциялҽҥ)
планлаштырылган Россия Федерациясе субъектының номеры.
Объект Россия Федерациясенең ике һҽм аннан да кҥбрҽк субъектлары территориясендҽ
урнашкан очракта, " 00 " номеры кҥрсҽтелҽ;
Б - муниципаль берҽмлеккҽ бирелгҽн теркҽҥ номеры, аның территориясендҽ капиталь
тҿзелеш объектын тҿзҥ (реконструкциялҽҥ) планлаштырыла. Объект ике һҽм аннан да кҥбрҽк
муниципаль берҽмлек территориясендҽ урнашкан очракта, "000" номеры кҥрсҽтелҽ;
В - тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥне башкаручы орган тарафыннан бирелгҽн тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең
тҽртип номеры;
Г - тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ елы (тулысынча).
Номерның состав ҿлешлҽре бер-берсеннҽн " - " билгесе белҽн аерылып тора. Санлы
индекслар гарҽп саннары белҽн билгелҽнҽ.
Федераль башкарма хакимият органнары һҽм "Росатом" атом энергиясе буенча дҽҥлҽт
корпорациясе ҿчен номер азагында мондый органның, "Росатом" атом энергиясе буенча дҽҥлҽт
корпорациясенең алар тарафыннан мҿстҽкыйль билгелҽнҽ торган шартлы билгелҽнеше
кҥрсҽтелергҽ мҿмкин.
<4> Тҿзелеш (реконструкция) тҿрлҽренең берсе кҥрсҽтелҽ, аңа тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирелҽ.
<5> Тҿзҥче яисҽ заказчы тарафыннан расланган проект документлары нигезендҽ капиталь
тҿзелеш объектының исеме кҥрсҽтелҽ.
<6> Атом энергиясеннҽн файдалану ҿлкҽсендҽ объектлар тҿзҥгҽ рҿхсҽтлҽр бирелгҽн очракта,
Атом энергиясеннҽн файдалану объектын тҿзҥ хокукын ҥз эченҽ алган Атом энергиясеннҽн
файдалану ҿлкҽсендҽ эшлҽр алып бару хокукына лицензиянең мҽгълҥматлары (номеры, датасы)
кҥрсҽтелҽ.
<7> Линия объектын тҿзҥгҽ (реконструкциялҽҥгҽ) рҿхсҽт бирҥ мҽҗбҥри тҥгел.
<8> Мҽдҽни мирас объектын саклау буенча эшлҽр башкарылган очракта, мҽдҽни мирас
объектының дҽҥлҽт кадастрында исҽпкҽ алынган кадастр номеры кҥрсҽтелҽ.
<9> Җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын бирҥ датасы, аның номеры һҽм җир
кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планын биргҽн орган (Россия Федерациясе законнарында каралган
очраклардан тыш, линияле объектларга карата тутырылмый) кҥрсҽтелҽ.
<10> Линия объектларына карата, Россия Федерациясе законнарында каралган очраклардан
тыш, тутырыла. Территорияне планлаштыру проектын һҽм территорияне межалау проектын
раслау турындагы карарның датасы һҽм номеры (шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итҥнең
мҽгълҥмати системаларында булган белешмҽлҽр нигезендҽ) һҽм мондый карарны кабул иткҽн зат
(башкарма хакимиятнең вҽкалҽтле федераль органы, яисҽ Россия Федерациясе субъекты дҽҥлҽт
хакимиятенең югары башкарма органы, яисҽ җирле администрация башлыгы) кҥрсҽтелҽ.
<11> Кем тарафыннан проект документациясе (документ реквизитлары, проект оешмасы
исеме) кайчан эшлҽнгҽнлеге кҥрсҽтелҽ.
<12> Линияле объектларга карата бҥлекнең барлык графаларын да тутыру рҿхсҽт ителҽ.
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<13> Капиталь тҿзелешнең һҽр объектына карата катлаулы объект (милек комплексы
составына керҥче объект) тҿзҥгҽ рҿхсҽт бирелгҽн очракта тутырыла.
<14> Капиталь тҿзелеш объектының, шул исҽптҽн мҽдҽни мирас объектының дҽҥлҽт кадастр
исҽбен гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле ҿстҽмҽ характеристикалар кҥрсҽтелҽ, ҽгҽр мҽдҽни мирас
объектын саклау буенча эшлҽр башкарганда мондый объектның конструктив һҽм башка
ышанычлылык характеристикалары һҽм куркынычсызлык характеристикасы кагылса.
<15> Капиталь тҿзелеш объектының адресы, ҽ дҽҥлҽт адреслы реестры нигезендҽ капиталь
тҿзелеш объектының адресы кҥрсҽтелгҽн очракта, ҥзгҽртҥ турында документлар реквизитлары
кҥрсҽтелгҽн; Линияле объектлар ҿчен-урнашу урынының Россия Федерациясе субъекты һҽм
муниципаль берҽмлек исемнҽре рҽвешендҽге тасвирламасы кҥрсҽтелҽ.
<16> Проект документларына уңай экспертиза бҽялҽмҽсе нигезендҽ расланган проект
документларындагы кҥрсҽткечлҽрне исҽпкҽ алып, линияле объектка карата гына тутырыла.
Бҥлекнең барлык графларын да тутыру рҿхсҽт ителҽ.
<17> Капиталь тҿзелеш объектын, шул исҽптҽн мҽдҽни мирас объектын дҽҥлҽт кадастр
исҽбен гамҽлгҽ ашыру ҿчен кирҽкле ҿстҽмҽ характеристикалар кҥрсҽтелҽ, ҽгҽр мҽдҽни мирас
объектын саклау буенча эшлҽр башкарганда мондый объектның конструктив һҽм башка
ышанычлылык характеристикалары һҽм куркынычсызлык характеристикасы кагылса.
<18> Тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакытын билгелҽҥ ҿчен нигезлҽр кҥрсҽтелҽ:
- проект документлары (бҥлек);
- норматив хокукый акт (номеры, датасы, маддҽсе).
<19> Тҿзелешкҽ элегрҽк бирелгҽн рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу вакыты озайтылган очракта
тутырыла. Тҿзелешкҽ рҿхсҽтне беренчел биргҽн очракта гына тутырылмый.

3 нче кушымта
(Килешҥне
гамҽлгҽ ашыручы
орган бланкы)

Хҽбҽрнамҽ

_____________________________________________мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)

гариза № _______ _____._____.________ее., ________________________________
_____________________________________________________________________________
нигезендҽ:
,
тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽгелҽргҽ
документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителде:

бҽйле

рҽвештҽ

1.
2.

Вазыйфаи зат (ФИА)
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИА)
______________________________
(башкаручының контактлары)

4 нче кушымта
Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитеты җитҽкчесенҽ
Кемнҽн: _____________________
Техник хатаны тӛзәтү турында
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
__________________________________________________________________
(хезмҽт кҥрсҽтҥ атамасы)
Язылган:__________________________________________________________
_____________________________________________________________
Дҿрес белешмҽлҽр:_______________________________________________
__________________________________________________________________
Тҿзҽтелгҽн техник хатаны тҿзҽтеп, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне ҥтенҽм.
Тҥбҽндҽге документларны китерҽм:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, мондый карарны җибҽрҥегезне сорыйм:
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________;
тҥбҽндҽге адрес буенча кҽгазь чыганактагы таныкланган кҥчермҽ
рҽвешендҽ:
________________________________________________________________.
Минем шҽхесемҽ караган һҽм мин тҽкъдим иткҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын чын-чынлап раслыйм. Гаризага кушып
бирелгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза тапшырган вакытта бу
документлар гамҽлдҽ һҽм дҿрес белешмҽлҽргҽия.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.А.)

Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитетының
2021 елның 29 июлендҽге
281 номерлы карарына
6 нчы кушымта
Объектны файдалануга кертүгә рӛхсәт бирү буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге административ регламенты (алга
таба - Регламент) объектны эксплуатациягҽ кертҥгҽ рҿхсҽт бирҥ буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартын һҽм тҽртибен (алга таба - муниципаль
хезмҽт) билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга табамҿрҽҗҽгать итҥче).
1.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥмат:
1.3.1. муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
тҥбҽндҽгелҽргҽ урнаштырыла:
1) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре
биналарында урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы
мҽгълҥмат стендларында;
2) Муниципаль районының Интернет мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://alekseevskiy.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
тҥбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы башкарма
комитетында (алга таба – Башкарма комитет);
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ рҽвешендҽ) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазьдҽ почта аша, электрон рҽвештҽ.
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1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат Республика реестрындагы
белешмҽлҽр нигезендҽ гариза бирҥчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥматтан файдалану мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан нинди дҽ булса
талҽплҽрне ҥтҽмичҽ, шул исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча,
гамҽлгҽ ашырыла, аны мҿрҽҗҽгать итҥченең техник чараларына урнаштыру
программа тҽэминатының хокук иясе белҽн лицензияле яисҽ башка килешҥ
тҿзҥне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итҥчене теркҽҥне яисҽ авторизациялҽҥне яисҽ
аларга шҽхси мҽгълҥматлар бирҥне кҥздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ,
кергҽн мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш
графигы, белешмҽ телефоннары); муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары һҽм
сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала
торган норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турындагы гаризаны карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында,
гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
барышы турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта
урнаштыру урыны турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең гамҽллҽренҽ яисҽ
гамҽл кылмауларына карата шикаять белдерҥ яисҽ гамҽллҽр кылмау тҽртибе
турында; Башкарма комитетның вазыйфаи затларының гамҽллҽрен яки гамҽл
кылмау турында мҽгълҥмат урнаштыру турында мҽгълҥмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы
бҥлекнең вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында кҥрсҽтелгҽн
мҽсьҽлҽлҽрне җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып 3 эш
кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ
бирелҽ. Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирҥ мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат
Алексеевск муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм Башкарма комитет
биналарындагы мҽгълҥмат стендларында мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен
урнаштырыла.
Мҽгълҥмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла
торган Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат муниципаль
хезмҽт турында 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
белешмҽлҽр, Регламентның булу урыны, белешмҽ телефоннары, Башкарма
комитетының эш вакыты турындагы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ гаризаларны
кабул итҥ графигы турындагы белешмҽлҽр керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми
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бастырып чыгару чыганакларын кҥрсҽтеп), муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль
районның рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең
читтҽн торып эш урыны – «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽрен раслау турында»
2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте карары
белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан
Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл) җирлегендҽ һҽм шҽһҽр
округында тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офисы);
техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн
һҽм документка (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр шуларга нигезлҽнеп кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең
туры килмҽвенҽ китергҽн хата (язу, хҽреф хатасы, грамматик яисҽ арифметик хата
йҽ мондый хата);
Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - гариза)
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның
27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддҽсендҽге 3 пункты (алга
таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ аңлашыла (1 нче кушымта).
2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Объектны файдалануга кертҥгҽ рҿхсҽт бирҥ.
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру органы
атамасы
Татарстан
комитеты.

Республикасы

Алексеевск муниципаль районы башкарма

2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенҽ тасвирлама
2.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булып тора:
1) объектларны эксплуатациягҽ кертҥгҽ рҿхсҽт (2 нче кушымта).
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар.
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2.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «Электрон
имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба – 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ Республика порталының шҽхси
кабинетына Башкарма комитет (яисҽ Башкарма комитет) вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн имзаланган электрон
документ рҽвешендҽ җибҽрелҽ.
2.3.3. Гариза бирҥченең телҽге буенча, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
КФҤтҽ Башкарма комитет тарафыннан җибҽрелгҽн, КФҤ мҿһере һҽм КФҤ
хезмҽткҽре имзасы белҽн расланган кҽгазьдҽ бастырылган электрон документ
нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ яки электрон документ нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген исҽпкҽ алып,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
законнарында каралган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган
документларны бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын тҥбҽндҽгелҽр тҽшкил итҽ:
Гамҽлгҽ кертҥгҽ рҿхсҽт бирҥ - гариза биргҽн кҿнне дҽ кертеп, биш эш кҿне.
Объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт дубликатын бирҥ - ҿч эш кҿне.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктату каралмаган.
2.4.3. Муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсе булган документның юнҽлеше муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе
2.5.1. Рҿхсҽт бирҥ ҿчен мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽрне тапшыра:
1) гариза:
- кҽгазь чыганактагы документ рҽвешендҽ;
- Региональ портал аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, «Электрон имза турында»
2011 елның 06 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ
имзаланган электрон рҽвештҽ;
2) җир кишҽрлегенҽ хокук билгели торган документлар (чын яисҽ нотариаль
тҽртиптҽ таныкланган кҥчермҽлҽр), шул исҽптҽн сервитут билгелҽҥ турында
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килешҥ, аңа хокук кҥчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн
булса, гавами сервитут билгелҽҥ турында карар;
3) тҿзелгҽн, реконструкциялҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектының урнашуын,
җир кишҽрлеге чиклҽрендҽ инженерлык-техник тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен
урнаштыру һҽм җир кишҽрлеген планлаштыру оешмасын чагылдыра торган һҽм
тҿзелешне гамҽлгҽ ашыручы зат (тҿзҥче, тҿзҥче яисҽ тҿзҥче яисҽ техник заказчы
тарафыннан тҿзелеш подряды шартнамҽсе нигезендҽ реконструкциялҽгҽн
очракта) тарафыннан имзаланган схема, линия объектын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ
очракларыннан тыш;
4) капиталь тҿзелеш объектын кабул итҥ акты (тҿзелеш подряды
шартнамҽсе нигезендҽ тҿзелеш, реконструкциялҽҥ башкарылган очракта);
5) тҿзелгҽн, реконструкциялҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектының техник
регламентлар талҽплҽренҽ туры килҥен раслый торган һҽм тҿзелешне гамҽлгҽ
ашыручы зат тарафыннан имзаланган документ;
6) тҿзелгҽн,
ҥзгҽртеп
корылган капиталь
тҿзелеш
объектының
параметрларына туры килҥен раслый торган һҽм тҿзҥне (тҿзелеш подряды
шартнамҽсе нигезендҽ тҿзелеш алып барган, реконструкциялҽгҽн очракта, тҿзҥче
яисҽ техник заказчы, шулай ук тҿзелеш контролен гамҽлгҽ ашыручы зат
тарафыннан килешҥ нигезендҽ тҿзелеш контроле гамҽлгҽ ашырылган очракта)
башкаручы зат тарафыннан имзаланган, индивидуаль торак тҿзелеше
объектларын тҿзҥне, ҥзгҽртеп коруны, капиталь ремонтлауны гамҽлгҽ ашыру
очракларыннан тыш;
7) тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының техник
шартларга туры килҥен раслый торган һҽм инженер-техник тҽэмин итҥ
челтҽрлҽрен эксплуатациялҽҥне гамҽлгҽ ашыручы оешма вҽкиллҽре тарафыннан
имзаланган документлар (алар булганда);
8) куркыныч объектта авария нҽтиҗҽсендҽ зыян китергҽн ҿчен куркыныч
объект хуҗасының граждан җаваплылыгын мҽҗбҥри иминлҽштерҥ турында
Россия Федерациясе законнары нигезендҽ тҿзелгҽн, куркыныч объекттагы һҽлакҽт
нҽтиҗҽсендҽ зыян китергҽн ҿчен куркыныч объект хуҗасының гражданлык
җаваплылыгын мҽҗбҥри иминлҽштерҥ шартнамҽсе тҿзҥне раслый торган
документ;
9) «Кҥчемсез мҿлкҽтнең дҽҥлҽт кадастры турында» Федераль законның
41 маддҽсе талҽплҽренҽ туры китереп ҽзерлҽнгҽн техник план.
10) «Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары (тарихи
һҽм мҽдҽни ядкярлҽр) турында» 2002 елның 25 июнендҽге 73-ФЗ номерлы
Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн мҽдҽни мирас объектларын саклау буенча
башкарылган эшлҽрне кабул итҥ акты, ҽлеге объектны реставрациялҽҥ,
консервациялҽҥ, ремонтлау һҽм заманча файдалану ҿчен аның җайланмалары;
2.5.2. Рҿхсҽт дубликатын бирҥ ҿчен мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽгелҽрне
тапшыра:
Гариза;
Мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен яисҽ вҽкалҽтлҽрен раслый торган
документлар.
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Документлар бер нҿсхҽдҽ бирелҽ.
2.5.3. Гариза һҽм кушымта бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тҥбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган (расланган)
электрон документлар рҽвешендҽ КФҤ аша һҽм кҽгазьдҽ һҽм электрон
документлар рҽвешендҽ;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.4. Физик затлар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр гариза һҽм кирҽкле
документларны республика порталы аша җибҽргҽндҽ гаризаны гади электрон
имза белҽн имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен гариза бирҥчегҽ ЕСИА да теркҽлҥ
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алу язмасын стандарт
дҽрҽҗҽсеннҽн дҽ ким булмаган дҽрҽҗҽгҽ кадҽр расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре гариза һҽм кирҽкле документларны Республика порталы аша
җибҽргҽндҽ гаризаны кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
имзалыйлар.
Гарызнамҽне Республика порталы аша тапшырганда гариза бирҥче
«Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль
закон талҽплҽре нигезендҽ, мондый документларны тҿзҥгҽ һҽм имзалауга
вҽкалҽтле затлар тарафыннан электрон култамга белҽн имзаланган
документларның электрон образларын яисҽ электрон рҽвештҽге документларны
тапшыра.
2.5.5. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ тыела:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисҽ
аларны гамҽлгҽ ашыру каралмаган гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыру ҿчен документлар
һҽм мҽгълҥмат бирҥ;
2) муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽҥлҽт органнарына,
җирле ҥзидарҽ органнарына, оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ белҽн бҽйле гамҽллҽрне,
шул исҽптҽн килешҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр алу һҽм кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ кҥрсҽтелҽ торган документлар һҽм мҽгълҥмат алудан тыш, шул
исҽптҽн 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 маддҽсендҽге 1 ҿлешендҽ
кҥрсҽтелгҽн исемлеккҽ кертелгҽн (кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр);
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканда, яисҽ тҥбҽндҽге
очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яки) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн
документлар һҽм мҽгълҥмат бирҥ:
а) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив хокукый актларның
талҽплҽрен ҥзгҽртҥ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны беренче
тапкыр биргҽннҽн соң;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
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итҥдҽн баш тартканнан соң бирелгҽн документларда, яисҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ яисҽ элек бирелгҽн документлар комплектына кертелмҽгҽн хаталар
булу;
в) документларның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлану яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканнан соң, йҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканнан соң мҽгълҥматны ҥзгҽртҥ.;
г) Башкарма комитетның, КФҤ хезмҽткҽренең вазыйфаи затының, КФҤ
хезмҽткҽренең хаталы яки хокукка каршы гамҽллҽре (гамҽл кылмау) фактын
(билгелҽрен) ачыклау, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта Башкарма комитет җитҽкчесе имзасы белҽн язмача
рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук бирелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документлар һҽм
мҽгълҥматны кҽгазь чыганакта бирҥ, мондый документларга тамга салу йҽ аларны
алу дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм
федераль законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм дҽҥлҽт органнары яки
җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
аларны, шул исҽптҽн электрон формада алу ысулларын, аларны бирҥ тҽртибен,
дҽҥлҽт органы, җирле ҥзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар белҽн эш итҥче
оешма карамагында булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге
2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында тҥбҽндҽгелҽр алына:
1) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ (кҥчемсез милек
объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълҥматлар
тупланган) - дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте
(Росреестр);
2) тҿзелешкҽ рҿхсҽт алу ҿчен яки линияле объектны тҿзегҽндҽ, ҥзгҽртеп
корганда, территорияне планлаштыру проекты һҽм территорияне ызанлау
проекты ҿчен тҽкъдим ителгҽн җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы;
3) тҿзелешкҽ рҿхсҽт;
4) тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының техник
регламентларның һҽм проект документларының талҽплҽренҽ туры килҥе турында
Дҽҥлҽт тҿзелешен кҥзҽтҥ органы бҽялҽмҽсе (Дҽҥлҽт тҿзелешен кҥзҽтҥне гамҽлгҽ
ашыру каралган очракта);
5) тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының техник
шартларга туры килҥен раслаучы һҽм инженер-техник тҽэминат челтҽрлҽрен
эксплуатациялҽҥне гамҽлгҽ ашыручы оешма вҽкиллҽре (алар булганда) кул куйган
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документлар, инженер-техник тҽэминат челтҽрлҽрен эксплуатациялҽҥче
оешмаларны гамҽлгҽ куючы булып, муниципаль берҽмлек тора.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче Регламентның 2.6.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн
документларны (белешмҽлҽрне) гариза биргҽндҽ, мондый документларны тҿзҥгҽ
һҽм имзалауга вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имза белҽн
расланган электрон документлар рҽвешендҽ бирергҽ хокуклы.
2.6.3. Кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт хакимияте органнары, башкарма комитетның
структур бҥлекчҽлҽре тарафыннан документлар һҽм белешмҽлҽрне тапшырмау
(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез
була алмый.
2.6.4. Кҥрсҽтелгҽн органнарның вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) карамагында
булган документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (ҥз вакытында
тапшырмаган (тапшырмаган) хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
2.6.5. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен гариза бирҥче тарафыннан тҥлҽҥ кертҥне
раслаучы документлар талҽп итҥ тыела.
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
белешмҽлҽр булган документларны тапшырмау мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартуы ҿчен нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту нигезлҽренең тулы исемлеге
2.7.1. Документлар кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен тҥбҽндҽгелҽр нигез була:
1) тапшырылган документларның ҽлеге Регламентның 2.5 пунктында
кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ һҽм документлар исемлегенҽ туры килмҽве;
2) гаризада һҽм гаризага кушып бирелҽ торган документларда килешенеп
тҿзҽтмҽлҽр, аларның эчтҽлеген бертҿсле аңлатырга мҿмкинлек бирми торган
җитди зыяннар бар;
3) тиешле органга документлар тапшыру;
4) ҥз кҿчен югалткан документларны тапшыру;
5) дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр, килешмҽгҽн
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зыяннар булган документлар тапшыру, аларның эчтҽлеген
бертҿсле аңлатырга мҿмкинлек бирми;
6) гариза (гарызнамҽ) мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн, вҽкалҽтле зат
тарафыннан;
7) регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт алучы булмаган затка
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать итҥ;
8) мҽҗбҥри кырларны гаризаның электрон формасында дҿрес тутырмау;
9) гаризаның электрон формасында һҽм тапшырылган документларда
каршылыклы мҽгълҥматлар булу;
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10) гамҽлдҽге законнарны бозып, гариза (гарызнамҽ) һҽм башка
документлар электрон култамга белҽн кул куелган;
11) электрон документлар аларны бирҥ форматына талҽплҽргҽ туры килми
һҽм (яки) укылмый.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Гариза һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итҥчене кабул итҥ
вакытында да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан
ведомствоара мҽгълҥмати бҽйлҽнешлҽрдҽн файдаланып, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) алганнан соң да, гаризаны
теркҽгҽннҽн соң 7 эш кҿненнҽн дҽ артмаган вакыт эчендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту турындагы карар, баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, Регламентка
5 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, Башкарма
комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ квалификацияле электрон имза белҽн кҿчҽйтелгҽн рҽвештҽ
имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Республика порталының шҽхси кабинетына һҽм
(яки) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турында карар кабул ителгҽн кҿнне КФҤгҽ җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар
Бердҽм порталда бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе
турындагы мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, гаризаны һҽм башка
документларны кабул итҥдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору яисҽ кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.8.2. Файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булып
тора:
1) РФ ШрК 55 маддҽсендҽге 3 һҽм 4 ҿлешлҽрендҽ кҥрсҽтелгҽн
документларның булмавы;
2) капиталь тҿзелеш объектының җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы
тҿзелешенҽ рҿхсҽт алу датасына билгелҽнгҽн капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥгҽ,
реконструкциялҽҥгҽ карата яисҽ линия объектын тҿзегҽн, реконструкциялҽгҽн,
капиталь ремонтлаган очракта территорияне планлаштыру проекты һҽм
территорияне ызанлау проекты талҽплҽренҽ (линия объектын тҿзҥ,
реконструкциялҽҥ ҿчен территорияне планлаштыру документларын ҽзерлҽҥ талҽп
ителми торган очраклардан тыш) туры килмҽве, территорияне планлаштыру
проекты тарафыннан билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ, җир кишҽрлеге тҿзҥ талҽп ителми
торган линия объектын файдалануга тапшырган очракта;
3) капиталь тҿзелеш объектының тҿзелешкҽ рҿхсҽттҽ билгелҽнгҽн
талҽплҽргҽ туры килмҽве;
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4) тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының
параметрларына проект документларының туры килмҽве;
5) капиталь тҿзелеш объектының җир кишҽрлегеннҽн файдалануга рҿхсҽт
ителгҽн һҽм (яки) Россия Федерациясенең Җир һҽм башка законнары нигезендҽ
объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирелгҽн кҿнгҽ билгелҽнгҽн
чиклҽҥлҽргҽ туры килмҽве, бу чиклҽҥлҽр РФ ШрК 51 маддҽсендҽге 7 ҿлешендҽге
9 пунктында каралган очракларда кабул ителгҽн территорияне файдалануның
махсус шартлары булган зонаны билгелҽҥ яки ҥзгҽртҥ турында карарда каралган
очраклардан тыш, һҽм тҿзелҽ, реконструкциялҽнҽ торган капиталь тҿзелеш
объекты, территорияне файдалануның аерым шартлары булган зона билгелҽнгҽн
яки ҥзгҽртелгҽн, файдалануга кертелмҽгҽн.
6) тҿзҥче тарафыннан капиталь тҿзелеш объектының мҽйданы, биеклеге һҽм
каты турында, инженерлык-техник тҽэминаты челтҽрлҽре турында, инженерлык
эзлҽнҥлҽре нҽтиҗҽлҽренең бер нҿсхҽсе һҽм тҿзелешкҽ рҿхсҽт биргҽн җирле
ҥзидарҽ органына проект документлары бҥлеклҽренең бер нҿсхҽсе турында
белешмҽлҽр алынганнан соң ун кҿн эчендҽ тҥлҽҥсез бирелми.
2.8.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге
тҿгҽл булып тора.
2.8.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп баш
тарту турындагы карар Регламентка 5 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма
нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
Башкарма комитетның (Башкарма комитет) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
турында карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетына
һҽм (яки) КФҤнҽ җибҽрелҽ.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза Бердҽм порталда
бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган (бирелҽ торган) документ (документлар) турында
белешмҽлҽр
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
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2.11. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥ ҿчен тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре, мондый тҥлҽҥнең
кҥлҽмен исҽплҽҥ методикасы турында мҽгълҥматны да кертеп
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешма тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта
кҿтҥнең максималь срогы
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтҥ вакыты-15 минуттан
да артык тҥгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽт һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать
итҥченең ҥтенечен теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе, шул исҽптҽн электрон формада
2.13.1. Гариза биргҽн кҿнне КФҤгҽ шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ гариза
бирҥчегҽ теркҽлҥ номеры һҽм электрон гариза бирҥ датасы белҽн КФҤ
АМСтанҿземтҽ бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибҽргҽндҽ гариза бирҥче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта
аша гариза җибҽрелгҽн, анда теркҽҥ номеры һҽм гариза бирҥ датасы кҥрсҽтелҽ.
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ залына, кҿтҥ залына, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында запросларны тутыру урыннарына, аларны тутыру ҥрнҽклҽренҽ
һҽм һҽр муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар исемлегенҽ,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа
мҽгълҥматларын урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерҥ, шул исҽптҽн федераль законнар
һҽм инвалидларны социаль яклау турында Татарстан Республикасы законнары
нигезендҽ инвалидлар ҿчен кҥрсҽтелгҽн объектларның ҥтемлелеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм янгын
сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ
ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрне кабул итҥ урыннары документларны рҽсмилҽштерҥ
ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълҥмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥе
(бинага уңайлы чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ кҥчеп йҿрҥ) тҽэмин ителҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм
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мультимедиа мҽгълҥматы мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥ
максатларында тҥбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) кҥрҥ һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итҥ функциясенең тотрыклы бозылуы
булган инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм кҥрсҽтҥ;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерҥ мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт кҥрсҽтҥлҽргҽ тоткарлыксыз керҥен тҽэмин итҥ
ҿчен кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълҥмат йҿртҥчелҽрне аларның тормыш
эшчҽнлеген чиклҽҥне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен тавыш һҽм кҥрҥ мҽгълҥматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълҥматны Брайль рельефлынокталы шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽче кертҥне;
6) этне озатучыны Россия Федерациясе Хезмҽт һҽм социаль яклау
министрлыгының 2015 елның 22 июнендҽге 386н номерлы «Эт-ҥткҽргечне махсус
укытуны раслаучы документ формасын һҽм аны бирҥ тҽртибен раслау турында»
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн рҽвештҽ һҽм тҽртиптҽ махсус укытуны раслый торган
документ булган очракта һҽм аны бирҥ.
Инвалидлар ҿчен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ гамҽлгҽ ашырыла торган
объектларга һҽм ҽлеге пунктның 1 – 4 пунктларында кҥрсҽтелгҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ кулланыла торган акчаларга ҥтемлелекне тҽэмин итҥ ҿлешендҽ
2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация узган
объектларга һҽм чараларга карата талҽплҽр кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдалану мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның
дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге, шул исҽптҽн мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽрдҽн
файдаланып, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ)муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҿмкинлеге
йҽ мҿмкинлеге булмау (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле ҥзидарҽ органының
телҽсҽ кайсы Территориаль бҥлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥчене сайлау буенча
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
турындагы соратып алу юлы белҽн, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
15.1 маддҽсендҽ каралган (комплекслы гарызнамҽ)
2.15.1. Муниципаль
тҥбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:

хезмҽт

кҥрсҽтҥнең

ҥтемлелек

кҥрсҽткечлҽре
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җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада
документлар кабул ителҽ торган бина урнашкан;
кирҽкле санда белгечлҽр, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар
кабул ителҽ торган биналар булу;
мҽгълҥмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе
һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥмат булу;
инвалидларга алар хезмҽтлҽрен башка затлар белҽн бертигез дҽрҽҗҽдҽ
алырга комачаулаучы каршылыкларны җиңҥдҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфат кҥрсҽткечлҽре тҥбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итҥ һҽм карау срокларын ҥтҽҥ;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын ҥтҽҥ;
3) Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар белҽн багланышлары саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ
хезмҽткҽрлҽре белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза
биргҽндҽ бер тапкыр башкарыла;
4.2) бер тапкыр КФҤтҽ электрон документның кҽгазь формасында
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар
белҽн бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥматны
мҿрҽҗҽгать итҥче Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҤтҽ алырга
мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҿрҽҗҽгать итҥчене яшҽҥ урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽҥ (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ
сайлау буенча телҽсҽ кайсы КФҤтҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ комплекслы гарызнамҽ составында кҥрсҽтелҽ.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстерриториаль принцип буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать
итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;

14

б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
Республика порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм
мҽгълҥматны бирҥ;
в) электрон рҽвештҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризаларның ҥтҽлеше турында белешмҽлҽр алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын
бҽялҽҥне гамҽлгҽ ашырырга;
д) муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алырга;
е) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары,
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерҥ процессын тҽэмин итҥче федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы
порталы, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ башкарылган карарларга
һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) шикаять бирҥ һҽм гамҽл кылмау.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең кабул итҥгҽ язылуы (алга таба - язма)
Республика порталы, КФҤ контакт-ҥзҽге телефоны ярдҽмендҽ башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кабул итҥ ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка
кҥпфункцияле кабул итҥ графигының ҥзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу
мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн датага язылу бу дата башланганчы бер тҽҥлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ соратып алына торган мҽгълҥматларны кҥрсҽтергҽ кирҽк, шул
исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн дата һҽм кабул итҥ вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры
килмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган
документларга алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ талонны раслау
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче электрон почта адресын хҽбҽр
итсҽ, кҥрсҽтелгҽн адреска, кабул итҥ датасын, вакытын һҽм урынын кҥрсҽтеп,
алдан язылуны раслау турында мҽгълҥмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итҥче мҽҗбҥри тҽртиптҽ
хҽбҽр ителҽ, алдан язылу кабул итҥнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут
ҥткҽннҽн соң килгҽн очракта юкка чыгарыла.
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Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга
хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация
һҽм аутентификация ҥтҥдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башка гамҽллҽр кылуны,
кабул итҥ максатын кҥрсҽтҥне, шулай ук кабул итҥ ҿчен вакытлыча интервалның
озынлыгын исҽплҽҥ ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирҥне талҽп итҥ тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ процедураларны электрон
рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук күп функцияле үзәкләрдә
административ процедураларны башкару үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеге тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ;
2) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ
3.2.1.Мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле
мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате административ процедураны башкару ҿчен нигез
булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып тора:
- мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгатендҽ;
- мҿрҽҗҽгать итҥченең Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгатендҽ-инфраструктура
ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат).
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥпфункцияле ҥзҽклҽрдҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында консультация сорап шҽхсҽн ҥзе һҽм
телефон һҽм электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, составы, бирелҽ торган
документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультациялҽр бирҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала
http://mfc16.tatarstan.ru
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документлар
формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка телефон һҽм электрон почта
аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм
сроклары турында Башкарма комитет сайтында консультация алырга хокуклы.
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документлар
формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау
3.3.1. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен документлар кабул итҥ
яисҽ КФҤнең читтҽн торып эшлҽҥ урыны.
3.3.1.1.Мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) шҽхсҽн ҥзе КФҤкҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм
документларны Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2.КФҤ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итҥче:
Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килҥ-килмҽҥне
тикшерҥ ҥткҽрҽ;
КФҤ АМСта гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында кҽгазьдҽ кҥрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлауны гамҽлгҽ ашыра;
КФҤ АМСтан гариза бастыра;
гариза бирҥчегҽ тикшерҥ һҽм имзалау ҿчен хҽбҽр итҽ;
имзаланганнан соң КФҤнең АИСДА имзаланган гаризасын сканерлый;
КФҤ АМСка электрон формада яки электрон рҽвештҽ тҽкъдим ителгҽн
документларны йҿкли, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
гариза бирҥчегҽ документларны кабул итҥ ҿчен расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: җибҽрергҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
3.3.1.3. КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башкарма комитетка
электрон рҽвештҽ (электрон эшлҽр пакетлары составында) кабул ителгҽн
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документлар пакетын мҿрҽҗҽгать итҥче МФЦ структур бҥлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен электрон
рҽвештҽ документлар кабул итҥ.
3.3.2.1. Гариза бирҥче Республика порталы аша электрон формада гариза
бирҥ ҿчен тҥбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизацияне башкара;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон формада муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешҥ фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибҽрҽ (тиешле электрон гариза
формасындагы тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы федераль закон талҽплҽре һҽм 210-ФЗ
номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яки)
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн) имзалана;
электрон гариза җибҽрҥ турында хҽбҽрнамҽ ала.
3.3.2.2. Процедураларның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы
ярдҽмендҽ башкарма комитетта җибҽрелгҽн электрон эш.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка
документлар керҥ административ процедураны башкару ҿчен нигез булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) палата белгече (алга таба-документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).:
Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документларны
карап тикшерҥгҽ алганнан соң:
гаризага эш номеры һҽм «Документларны тикшерҥ» статусы бирелҽ, бу исҽ
Республика порталының шҽхси кабинетында чагылдырыла;
кергҽн электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн гариза бирҥче тарафыннан электрон
формада бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон образларын
ҿйрҽнҽ;
электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерҽ;
электрон култамганың чынбарлык шартларын ҥтҽҥне, Бердҽм порталга
мҿрҽҗҽгать итҥ юлы белҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
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квалифицияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
ҥрнҽклҽре тапшырылган очракта) тикшерҽ.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ
аның чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланган очракта, баш тарту турында
карар проектында 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 маддҽсендҽге 11 пункты
булырга тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка
4 нче кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, электрон документ
ҽйлҽнеше системасы аша билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Карар проектны килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында каралган
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат, гариза кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ гаризада кҥрсҽтелгҽн ысул
белҽн мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гариза керҥ турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ
номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу датасын, файлларның исемнҽрен,
аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу
датасын җибҽрҽ.
3.3.3.2. Регламентның 3.3.3.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн процедураларны ҥтҽҥ,
техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза
карауга кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына һҽм (яисҽ) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
органнарга җибҽрҥ
3.4.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн кабул ителгҽн документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр), административ процедураны башкаруга вҽкалҽтле вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр) алу тора.
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Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба - ведомствоара
запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
Ведомствоара гарызнамҽлҽрне җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат,
Регламентның 2.6 пунктында каралган документларны һҽм белешмҽлҽрне
тапшыру турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша (техник мҿмкинлек булмаганда – башка ысуллар белҽн) электрон
формада тҿзи һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар карау ҿчен гариза кабул
ителгҽн кҿнне башкарыла.
Хакимият органнарына һҽм (яки) хакимият органнарына буйсынган
оешмалар тарафыннан җибҽрелгҽн запрослар административ процедураларны
ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тора.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара
электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып
алына торган документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында
хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар ведомствоара гарызнамҽ
орган яисҽ оешмага документ һҽм мҽгълҥмат бирҽ торган оешма кергҽн кҿннҽн
алып ҿч эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла, ҽгҽр ведомствоара гарызнамҽгҽ
җавапны ҽзерлҽҥнең һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнар, Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ
кабул ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн
билгелҽнмҽгҽн булса.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ
ведомствоара запрослар җибҽргҽн ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш
тарту турында белдерҥ.
3.4.3. Ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ документ
һҽм (яки) мҽгълҥмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ ала;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, ведомствоара
запрослар җибҽрелгҽн кҿннҽн биш эш кҿне узгач, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар проектын
ҽзерли.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн Документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка
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5 нче кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
(белешмҽлҽр) комплекты.
3.4.4. Регламентның 3.4.1, 3.4.3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып, шул
исҽптҽн Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ гариза теркҽгҽн мизгелдҽн алып
автомат рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты ҿч эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып,
ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр) комплекты керҥ тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат:
Регламентның 2.8 пунктында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында карар проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча җир кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше
планы проектын ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе проектын билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарту турындагы карар проектын килештерҥ һҽм имзалау (алга табапроектлар) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы структур
бҥлекчҽ җитҽкчесе, Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары, Башкарма комитет
җитҽкчесе тарафыннан башкарыла.
Кисҽтҥлҽр булган ҽзерлҽнгҽн проектлар муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен
ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы затка кире кайтарыла.
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Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту,
тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ (тҿзелешкҽ рҿхсҽткҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ) яки муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты бер эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ)
3.7.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып
административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу
тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат-Башкарма
комитет җитҽкчесе (алга таба-документларны бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат).
Документлар бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ һҽм (яки) шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлеген тҽэмин итҥ буенча мҽгълҥмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥматларны
теркҽҥне һҽм кертҥне тҽэмин итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) электрон хезмҽт кҥрсҽтҥ юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе һҽм КФҤтҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, автомат рҽвештҽ дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган
мҽгълҥмат системасын кулланып гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълҥмат системаларында муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽр урнаштыру, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның
вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ һҽм аны алу ысуллары
турында хҽбҽр итҥ.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ) тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап КФҤкҽ
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ электрон документның
кҽгазь формасында муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥче талҽбе
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буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон
документның нҿсхҽсе аны тҿшерҥ кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне КФҤ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче Республика порталы аша муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабинетына
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган, башкарма комитетның вҽкалҽтле
вазыйфаи затының (Башкарма комитет) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имзасы белҽн имзаланган документның электрон ҥрнҽге автомат рҽвештҽ
җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне раслый торган документ (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту) юлламасы (бирҥ).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (6 нчы кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
юридик кҿчкҽ ия булган, техник хатаның булуын таныклаучы документлар.
Муниципаль
хезмҽт
нҽтиҗҽсе
булган
документта
кҥрсҽтелгҽн
мҽгълҥматларда техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче
(вҽкалҽтле вҽкил) почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), Республика
порталы яки КФҤ аша бирҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, кушымталы документлар белҽн гаризаны терки
һҽм документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽҥ датасыннан
алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи затка карауга юнҽлтелгҽн.
3.7.3. Документларны эшкҽртҥгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр
кертҥ максатларында Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны
гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган
документның оригиналын тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн ҥзе имза сала, яисҽ
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мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) адресына техник хата
булган документның тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан
яисҽ җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан
соң ике эш кҿне дҽвамында гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
бирелгҽн (юнҽлешле) документ.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне тикшереп тору тәртибе һәм рәвешләре
4.1. Җаваплы вазыйфаи затлар тарафыннан Регламент нигезлҽмҽлҽренең һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ талҽплҽрне билгели торган башка норматив
хокукый актларның ҥтҽлешен һҽм башкарылуын агымдагы контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итҥ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокукларын бозуларны ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, җирле
ҥзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен тикшереп тору рҽвешлҽре
тҥбҽндҽгелҽр:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ документлары проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ;
2) эш башкаруны тикшерҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрҥчелҽр;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешенҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
ҥтҽҥче вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр,
шулай ук хокук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч чаралар кҥрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда
билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеге ҥтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыруга җаваплы җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе
урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыручы бҥлек башлыгы
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
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Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турындагы
нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе
һҽм рҽвешлҽре
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органы эшенең ярты еллык
яисҽ еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга) һҽм планнан тыш булырга
мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ (комплекслы
тикшерҥлҽргҽ) бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет
мҿрҽҗҽгате буенча каралырга мҿмкин.
4.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затларының муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында алар кабул итҽ торган (башкарыла торган) карарлары
һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) ҿчен җаваплылыгы
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча, мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең
хокуклары бозылган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплылыкка тартыла.
Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе белдерҥлҽрне вакытында тикшермҽгҽн
ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (башкарыла
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка
муниципаль хезмҽткҽрлҽр законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы булалар.
4.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан да, тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм
рҽвешлҽренҽ карата талҽплҽрне характерлый торган нигезлҽмҽлҽр
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле
ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау
мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) карата, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
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күпфункцияле үзәгенә, 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддәсендәге 1.1 ӛлешендә күрсәтелгән оешмаларга, шулай ук
аларның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, хезмәткәрләргә
карата судка кадәр (судтан тыш) тәртип
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең,
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽтне кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре,
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган кҥпфункцияле ҥзҽк, оешмалар, шулай ук
аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
белдерҥ хокукына ия.
Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала, шул исҽптҽн
тҥбҽндҽге очракларда:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 15.1 маддҽсендҽ кҥрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽҥ срогын
бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган
яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп итҥ яисҽ
гамҽлгҽ ашыру;
4) Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
муниципаль хокукый актларда каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк
хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр
(судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерҥ тиешле муниципаль

26

хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
6) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган тҥлҽҥне талҽп
итҥ;
7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең,
оешмаларның вазыйфаи затының, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның яисҽ аларның
хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда биргҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тартуы яисҽ
мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозуы. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ
вакытын һҽм тҽртибен бозу;
9) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору.
Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле ҥзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
7 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш,
документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн документларның
яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка
кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына
һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле
ҥзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ
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билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе
йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
5.2. Шикаять язмача кҽгазьдҽ, электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы), шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр югары органга (аның булганда) бирелҽ яисҽ ул
булмаганда, турыдан-туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе
тарафыннан карала. Кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр шушы кҥпфункцияле ҥзҽк
җитҽкчесенҽ тапшырыла. Кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ
Татарстан Республикасы норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. Оешмалар хезмҽткҽрлҽренең 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша,
кҥпфункцияле ҥзҽк аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмати
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. Кҥп функцияле ҥзҽкнең, кҥп
функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмат
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрен, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтларын, Бердҽм
порталны яисҽ республика порталын кулланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаять ҥз эченҽ алырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре,
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ
торган муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм (яисҽ) хезмҽткҽренең,
оешмаларының исеме;
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2) мҿрҽҗҽгать итҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы булган очракта), яшҽҥ урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме,
мҿрҽҗҽгать итҥче - юридик зат урнашкан урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук
контактлы телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булган очракта);
3) муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽткҽре, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең
шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында
белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итҥче алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының яисҽ
муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) белҽн
килешми. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы
документлар (булганда), йҽ аларның кҥчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең иртҽгесеннҽн соңгы эш кҿненнҽн дҽ
соңга калмыйча теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп функцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ
куючы органга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмага яисҽ югарыдагы органга (булганда) килгҽн
шикаять аны теркҽгҽннҽн соң, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ шикаять белдергҽн очракта, аны теркҽгҽн кҿннҽн унбиш эш
кҿне эчендҽ каралырга тиеш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽ йҽ
рҿхсҽт ителгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн тҽртип бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн алып биш эш кҿне эчендҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм
хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясенең норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ,
канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган
кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язмача һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында
мотивлаштырылган җавап җибҽрелҽ.
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5.7. канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле шикаятьне таныган очракта, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавап итеп башкарма комитет, кҥпфункцияле ҥзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган гамҽллҽр турында
мҽгълҥмат бирелҽ, ачыкланган хокук бозуларны муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт алу максатларында
башкарырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта,
кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне тикшерҥ барышында яисҽ нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
вазыйфаи зат, шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган
материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽ.

1 нче кушымта
(муниципаль берҽмлекнең
җирле ҥзидарҽ органы исеме)

от
___________________________________________
________________ (алга таба - мҿрҽҗҽгать итҥче).
(юридик затлар ҿчен - тулы исеме, оештыру-хокукый формасы, дҽҥлҽт
теркҽве турында белешмҽлҽр; физик затлар ҿчен - фамилиясе, исеме,
атасының исеме, паспорт мҽгълҥматлары)

Объектны эксплуатациягҽ кертҥгҽ рҿхсҽт бирҥ турында
гариза
______________________________________________________________ капиталь тҿзелеш
(проект документлары нигезендҽ
объектын
файдалануга
тапшыруга
рҿхсҽт
бирҥегезне
сорыйм.
_____________________________________________________________________________________
_________________
капиталь тҿзелеш
объектының исеме)
_____________________________________________________________________________________
_________________
_____________________________________________________________________________________
_________________
___________________________________________________________________________ урнашкан
(муниципаль берҽмлек, шҽһҽр, җирлек исеме,
_____________________________________________________________________________
урамнар, номерлар, җир кишҽрлегенең кадастр номеры)
Гаризага тҥбҽндҽге сканерланган документлар теркҽлҽ:
1) Капиталь тҿзелеш объектына хокук билгели торган документлар (тҿп нҿсхҽлҽр яки
нотариаль тҽртиптҽ расланган кҥчермҽлҽр), ҽгҽр аңа хокук кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт
реестрында теркҽлмҽгҽн булса;
2) Тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының урнашуын, җир участогы
чиклҽрендҽ инженер-техник тҽэмин итҥ челтҽрлҽренең урнашуын һҽм җир участогының
планлаштырылган оештырылуын чагылдыручы Схема һҽм тҿзелешне гамҽлгҽ ашыручы зат кул
куйган.
3) Капиталь тҿзелеш объектын кабул итҥ акты (килешҥ нигезендҽ тҿзелеш, реконструкция
эшлҽрен башкарган очракта).
4) Тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының техник регламентларның
талҽплҽренҽ һҽм тҿзелешне гамҽлгҽ ашыручы зат тарафыннан имзаланган Документ.
5) Тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының параметрларына туры килҥен
раслый торган һҽм тҿзелешне башкаручы зат тарафыннан имзаланган Документ, индивидуаль
торак тҿзелеше объектларын тҿзҥ, реконструкциялҽҥ, капиталь ремонтлау очракларыннан тыш.
6) Тҿзелгҽн, ҥзгҽртеп корылган капиталь тҿзелеш объектының техник шартларга туры килҥен
раслый торган һҽм инженер-техник тҽэмин итҥ челтҽрлҽрен эксплуатациялҽҥне гамҽлгҽ ашыручы
оешма вҽкиллҽре тарафыннан имзаланган документлар (алар булганда).
7) Куркыныч объектта авария нҽтиҗҽсендҽ зыян китергҽн ҿчен куркыныч объект хуҗасының
граждан җаваплылыгын мҽҗбҥри иминлҽштерҥ турында Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ тҿзелгҽн, куркыныч объекттагы һҽлакҽт нҽтиҗҽсендҽ зыян китергҽн ҿчен куркыныч
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объект хуҗасының гражданлык җаваплылыгын мҽҗбҥри иминлҽштерҥ шартнамҽсе тҿзҥне раслый
торган документ;
8) Кҥчемсез милек объектының техник планы.
Гарызнамҽ буенча сканлаштырылган документлар оригиналларын бирҥне йҿклим.

(дата)

(имза)

(ФИА)

2 нче кушымта
Россия Федерациясе Тҿзелеш
һҽм торак-коммуналь
хуҗалыгы министрлыгының
2015 елның 19 февралендҽге
117/пр номерлы боерыгына
2 нче кушымта
ОБЪЕКТНЫ ФАЙДАЛАНУГА ТАПШЫРУГА РӚХСӘТ ФОРМАСЫ
Кемгә _________________________________
(тӛзүче исеме,
______________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме –
______________________________________
гражданнар ӛчен, оешманың тулы исеме ______________________________________
юридик затлар ӛчен), аның почта индексы
____________________________________<1>
һәм адресы, электрон почта адресы)
Объектны файдалануга тапшыруга
РӚХСӘТ
Дата _______________ <2>

N ___________ <3>

I. ________________________________________________________________________
(объектны файдалануга тапшыруга рӛхсәт бирүне гамәлгә ашыручы
___________________________________________________________________________
хакимиятнең федераль органы, яисә Россия Федерациясе субъекты
___________________________________________________________________________
башкарма хакимияте органы яисә җирле үзидарә органы исеме, "Росатом" атом
энергиясе буенча дәүләт корпорациясе)
Россия Федерациясе Шәһәр тӛзелеше кодексының 55 маддәсе нигезендә объектның
тӛзелгән, реконструкцияләнгән капиталь тӛзелеш объектын, линияле объекты,
линияле объект составына керә торган капиталь тӛзелеш объектын, мәдәни
мирас объектын саклап калу эшләре белән тәмамланган капиталь тӛзелеш
объектын файдалануга кертүне рӛхсәт итә, шул ук вакытта объектның
конструктив
һәм
ышанычлылыгының
һәм
куркынычсызлыгының
башка
характеристикаларына кагыла <4>,
___________________________________________________________________________
(проект документлары нигезендә
___________________________________________________________________________
капиталь тӛзелеш объектының (этап) атамасы,
_______________________________________________________________________ <5>
объектның кадастр номеры)
түбәндәге адрес буенча урнашкан:
___________________________________________________________________________
(дәүләт адреслы реестры нигезендә
_______________________________________________________________________ <6>
капиталь тӛзелеш объектының адресы, үзгәртү турында документлар
реквизитларын күрсәтеп, дәүләт адреслы реестры нигезендә)
җир кишәрлегендә (җир кишәрлекләрендә) кадастр номеры белән <7>: ______
__________________________________________________________________________.
тӛзелеш адресы <8>: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________.
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Капиталь тӛзелеш объектына карата тӛзелешкә рӛхсәт бирелде, N _____, бирү
датасы __________, тӛзелешкә рӛхсәт биргән орган ________. <9>
II. Капиталь тӛзелеш объекты турында белешмәләр <10>

Кҥрсҽткеч исеме

Ҥлчҽҥ
берҽмлеге

Проект
буенча

Фактта

1. Гамҽлгҽ кертелҽ торган объектның гомуми кҥрсҽткечлҽре
Тҿзелеш кҥлҽме - барлыгы

куб. м

шул исҽптҽн җир ҿсте ҿлешенең

куб. м

Гомуми мҽйдан

кв. м

Торак булмаган биналарның мҽйданы

кв. м

Тҿзелгҽн биналарның мҽйданы

кв. м

Биналар, корылмалар саны <11>

дн.

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

дн.

Эскалаторлар

дн.

Инвалид кҥтҽрткечлҽр

дн.

Инвалид кҥтҽрткечлҽр

дн.

Фундамент материаллары
Дивар материаллары
Ябу материаллары
Тҥбҽ материаллары
Башка кҥрсҽткечлҽр <12>
2.2. Торак фонды объектлары
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Торак биналарның гомуми мҽйданы (балконнар,
лоджия, веранда һҽм террассалардан тыш)

кв. м

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

кв. м

Катлар саны

дн.

шул исҽптҽн җир асты
Секциялҽр саны

секций

Фатирлар саны/гомуми мҽйданы, барлыгы

шт./кв. м

шул исҽптҽн:

шт./кв. м

1-бҥлмҽ

шт./кв. м

2-бҥлмҽ

шт./кв. м

3-Бҥлмҽ

шт./кв. м

4-бҥлмҽ

шт./кв. м

артык 4-бҥлмҽ

кв. м

Торак биналарның гомуми мҽйданы (балконнар,
лоджиялҽр, верандалар һҽм террассаларны исҽпкҽ
алып)
Инженерлык-техник тҽэмин итҥ челтҽрлҽре һҽм
системалары

дн.

Лифтлар

дн.

Эскалаторлар

дн.

Инвалид кҥтҽрткечлҽр
Фундамент материаллары
Дивар материаллары
Ябу материаллары
Башка кҥрсҽткечлҽр <12>
3. Җитештерҥ билгелҽнешендҽге объектлар
Капиталь тҿзелеш объектының исеме проект документациясе нигезендҽ:
Объектның тибы
Егҽрлек
Җитештерҥчҽнлек
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Инженерлык-техник тҽэмин итҥ челтҽрлҽре һҽм
системалары
Лифтлар

дн.

Эскалаторлар

дн.

Инвалид кҥтҽрткечлҽр

дн.

Фундамент материаллары
Дивар материаллары
Ябу материаллары
Тҥбҽ материаллары
Башка кҥрсҽткечлҽр <12>
4. Линияле объектлар
Категория (класс)
Озынлыгы
Егҽрлек (ҥткҽрҥ сҽлҽте, йҿк ҽйлҽнеше, хҽрҽкҽт
интенсивлыгы)
Ҥткҽргечлҽрнең диаметрлары һҽм саны, торбалар
материалларының характеристикалары
Тибы (КЛ, ВЛ, КВЛ), электр тапшыру
линиялҽренең кҿчҽнеш дҽрҽҗҽсе
Куркынычсызлыкка йогынты ясаучы конструктив
элементлар исемлеге
Башка кҥрсҽткечлҽр <12>
5. Энергетика нҽтиҗҽлелеге талҽплҽренҽ һҽм файдаланыла торган энергетика ресурсларын
исҽпкҽ алу приборлары белҽн тҽэмин итҥ талҽплҽренҽ туры килҥ <13>
Бинаның энергия нҽтиҗҽлелеге классы
1 кв. м мҽйданда җылылык энергиясен тотылган
чыгым

кВт * ч/м2

Тышкы киртҽлҽҥ конструкциялҽрен җылыту
материаллары
Яктылык кҥрсҽткечлҽрен тутыру
Объектны файдалануга тапшыруга рӛхсәт, чыннан да, техник планнан башка
бирелми ________________________________________________________
_____________________________________________________________________ <14>.
____________________________________

___________

________________________

гына
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(объектны эксплуатациягә кертүгә
рӛхсәт бирүне гамәлгә ашыручы органның
вәкаләтле хезмәткәре вазыйфасы)

(имза)

(имзаны киңәйтү)

"__" _______________ 20__ е.
М.У.

-------------------------------<1> Кҥрсҽтелҽ:
- гражданинның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса), объектны файдалануга
тапшыруга рҿхсҽт бирҥ ҿчен нигез булып физик затның гаризасы тора;
- оешманың тулы исеме, Россия Федерациясе Граждан кодексының 54 маддҽсе нигезендҽ,
ҽгҽр объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирҥ ҿчен юридик зат гаризасы нигез булып тора.
<2> Объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽтнамҽ имзалау датасы кҥрсҽтелҽ.
<3> Объектны эксплуатациягҽ кертҥгҽ рҿхсҽт номеры кҥрсҽтелҽ, ул А-Б-В-Г структурасы
булган эксплуатациягҽ кертҥгҽ рҿхсҽт бирҥне гамҽлгҽ ашыручы орган тарафыннан бирелгҽн, анда:
А - территориясендҽ капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥ (реконструкциялҽҥ) планлаштырыла
торган Россия Федерациясе субъектының номеры (ике урынлы).
Объект Россия Федерациясенең ике һҽм аннан да кҥбрҽк субъектлары территориясендҽ
урнашкан очракта, " 00 " номеры кҥрсҽтелҽ;
Б - муниципаль берҽмлеккҽ бирелгҽн теркҽҥ номеры, аның территориясендҽ капиталь
тҿзелеш объектын тҿзҥ (реконструкциялҽҥ) планлаштырыла. Объект ике һҽм аннан да кҥбрҽк
муниципаль берҽмлек территориясендҽ урнашкан очракта, "000" номеры кҥрсҽтелҽ;
В - тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥне башкаручы орган тарафыннан бирелгҽн тҿзелешкҽ рҿхсҽтнең
тҽртип номеры;
Г - тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирҥ елы (тулысынча).
Номерның состав ҿлешлҽре бер-берсеннҽн " - " билгесе белҽн аерылып тора. Санлы
индекслар гарҽп саннары белҽн билгелҽнҽ.
Федераль башкарма хакимият органнары һҽм "Росатом" атом энергиясе буенча дҽҥлҽт
корпорациясе ҿчен номер азагында мондый органның, "Росатом" атом энергиясе буенча дҽҥлҽт
корпорациясенең алар тарафыннан мҿстҽкыйль билгелҽнҽ торган шартлы билгелҽнеше
кҥрсҽтелергҽ мҿмкин.
<4> Объектны файдалануга тапшыру ҿчен рҿхсҽт рҽсмилҽштерелҽ торган объектларның
берсе булып кала, калган объектлар тҿзелеп килҽ.
<5> Атом энергиясеннҽн файдалану объектларын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт бирелгҽн
очракта, атом энергиясеннҽн файдалану объектын файдалану хокукын ҥз эченҽ алган атом
энергиясеннҽн файдалану ҿлкҽсендҽ эшлҽр алып бару хокукына лицензия мҽгълҥматлары (датасы,
номеры) кҥрсҽтелҽ.
Тҿзелеш этабын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт элегрҽк капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥ
этабын тҿзҥгҽ рҿхсҽт бирелгҽн булса бирелҽ.
Кадастр номеры реконструкциялҽнҽ торган объектның дҽҥлҽт кадастрында исҽпкҽ алынган
кҥчемсез милеккҽ карата кҥрсҽтелҽ.
<6> Капиталь тҿзелеш объектының адресы, ҽ булган очракта - дҽҥлҽт адреслы реестрына
туры китереп, дҽҥлҽт адреслы реестрына нигезлҽнеп, бирҥ турында документлар реквизитларын
кҥрсҽтеп, линияле объектлар ҿчен-Россия Федерациясе субъекты һҽм муниципаль берҽмлек
исемнҽреннҽн торган адрес кҥрсҽтелҽ.
<7> Бина, корылма урнашкан җир кишҽрлегенең (җир кишҽрлеклҽренең) кадастр номеры
кҥрсҽтелҽ.
<8> Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең "Адресларны бирҥ, ҥзгҽртҥ һҽм бетерҥ Кагыйдҽлҽрен
раслау турында" 2014 елның 19 ноябрендҽге 1221 номерлы карары ҥз кҿченҽ кергҽнче тҿзелеш
объектларына карата рҿхсҽт бирелгҽн капиталь тҿзелеш объектларына карата гына кҥрсҽтелҽ
(Россия Федерациясе законнары җыентыгы, 2014, № 48, 6861 мтд.).
<9> Шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итҥнең мҽгълҥмат системаларында булган
мҽгълҥматларга ярашлы рҽвештҽ тҿзелешкҽ рҿхсҽт реквизитлары (датасы, номеры) кҥрсҽтелҽ.

37
<10> Капиталь тҿзелеш объекты турындагы белешмҽлҽр (линия объектларына карата барлык
бҥлекнең граф та тутыру рҿхсҽт ителми).
"Кҥрсҽткеч исеме" ҿстҽлендҽ капиталь тҿзелеш объекты кҥрсҽткечлҽре кҥрсҽтелҽ;
"Ҥлчҽҥ берҽмлеге" баганасында ҥлчҽҥ берҽмлеклҽре кҥрсҽтелҽ;
"Проект буенча" баганасында тиешле проект документациясенҽ туры килҽ торган ҥлчҽҥ
берҽмлеклҽрендҽ кҥрсҽткеч кҥрсҽтелҽ;
"Фактта" баганасында билгеле бер ҥлчҽҥ берҽмлеклҽрендҽ тиешле проект документациясенҽ
туры килҽ торган фактик кҥрсҽткеч кҥрсҽтелҽ.
<11> Карар нигезендҽ файдалануга тапшырыла торган биналар, корылмалар саны техник
планнар санына туры килергҽ тиеш, алар турындагы белешмҽлҽр "Объектны файдалануга
тапшыруга техник планнан башка гамҽлгҽ яраксыз дип" юлында китерелгҽн.
<12> Капиталь тҿзелеш объектының, мҽдҽни мирас объектының ҿстҽмҽ характеристикалары
кҥрсҽтелҽ, ҽгҽр мҽдҽни мирас объектын саклап калу эшлҽрен башкарганда мондый объектның
ышанычлылыгына һҽм иминлегенҽ дҽҥлҽт кадастр исҽбен алып бару ҿчен кирҽкле конструктив
һҽм башка характеристикаларга кагылса.
<13> Линияле объектларга карата бҥлекнең барлык графаларын да тутырылмый.
<14> Кҥрсҽтелҽ:
техник планны ҽзерлҽҥ датасы;
аны ҽзерлҽгҽн кадастр инженерының фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта);
кадастр инженерының квалификация аттестаты номеры, квалификация аттестаты бирҥ
датасы, квалификация аттестаты биргҽн Россия Федерациясе субъектлары башкарма хакимияте
органы кадастр инженерлары дҽҥлҽт реестрына кадастр инженеры турында белешмҽлҽр кертҥ
датасы.
Берничҽ бинаны, корылманы файдалануга тапшыру турында карар кабул ителгҽн очракта,
тҿзелгҽн биналарның, корылмаларның барлык техник планнары турында мҽгълҥматлар китерелҽ.
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3 нче кушымта
(Килешҥне
гамҽлгҽ ашыручы
орган бланкы)

Хҽбҽрнамҽ

_____________________________________________мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)

гариза № _______ _____._____.________ее., ________________________________
_____________________________________________________________________________
нигезендҽ:
,
тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽгелҽргҽ бҽйле рҽвештҽ
документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителде:
1.
2.

Вазыйфаи зат (ФИА)
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИА)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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4 нче кушымта
Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитеты җитҽкчесенҽ
Кемнҽн: _____________________
Техник хатаны тӛзәтү турында
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
__________________________________________________________________
(хезмҽт кҥрсҽтҥ атамасы)
Язылган:__________________________________________________________
_____________________________________________________________
Дҿрес белешмҽлҽр:_______________________________________________
__________________________________________________________________
Тҿзҽтелгҽн техник хатаны тҿзҽтеп, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне ҥтенҽм.
Тҥбҽндҽге документларны китерҽм:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, мондый карарны җибҽрҥегезне сорыйм:
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________;
тҥбҽндҽге адрес буенча кҽгазь чыганактагы таныкланган кҥчермҽ
рҽвешендҽ:
________________________________________________________________.
Минем шҽхесемҽ караган һҽм мин тҽкъдим иткҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын чын-чынлап раслыйм. Гаризага кушып
бирелгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза тапшырган вакытта бу
документлар гамҽлдҽ һҽм дҿрес белешмҽлҽргҽия.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.А.)
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Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитетының
2021 елның 29 июлендҽге
281 номерлы карарына
7 нче кушымта
Күпфатирлы йортта урыннарны яңадан урнаштыруны һәм (яисә) яңадан
планлаштыруны килештерү һәм күпфатирлы йортта урыннарны яңадан
урнаштыру һәм (яисә) яңадан планлаштыру турында актны
кабул итү комиссиясе тарафыннан рәсмиләштерү буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты
1. Общие положения
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты
(алга таба – Регламент) кҥпфатирлы йортта урынны ҥзгҽртеп коруны һҽм (яки)
ҥзгҽртеп планлаштыруны килештерҥ һҽм кҥпфатирлы йортта урыннарны ҥзгҽртеп
кору һҽм (яки) яңадан планлаштыру турында актны кабул итҥ комиссиясе
тарафыннан рҽсмилҽштерҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын
һҽм тҽртибен (алга таба-муниципаль хезмҽт) билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: кҥпфатирлы йорттагы урыннар
милекчелҽре булган физик затлар һҽм юридик затлар (алга таба - мҿрҽҗҽгать
итҥче).
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең мҽнфҽгатьлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥче билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ вҽкалҽтле затлар һҽм физик затларның законлы вҽкиллҽре (алга таба мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) тҽкъдим итҽ ала.
1.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥмат:
1.3.1. муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
тҥбҽндҽгелҽргҽ урнаштырыла:
1) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре
биналарында урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы
мҽгълҥмат стендларында;
2) Муниципаль районының Интернет мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://alekseevskiy.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
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1.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
тҥбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы башкарма
комитетында (алга таба – Башкарма комитет);
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ рҽвешендҽ) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазьдҽ почта аша, электрон рҽвештҽ.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат Республика реестрындагы
белешмҽлҽр нигезендҽ гариза бирҥчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥматтан файдалану мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан нинди дҽ булса
талҽплҽрне ҥтҽмичҽ, шул исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча,
гамҽлгҽ ашырыла, аны мҿрҽҗҽгать итҥченең техник чараларына урнаштыру
программа тҽэминатының хокук иясе белҽн лицензияле яисҽ башка килешҥ
тҿзҥне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итҥчене теркҽҥне яисҽ авторизациялҽҥне яисҽ
аларга шҽхси мҽгълҥматлар бирҥне кҥздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ,
кергҽн мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш
графигы, белешмҽ телефоннары); муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары һҽм
сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала
торган норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турындагы гаризаны карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында,
гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
барышы турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта
урнаштыру урыны турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең гамҽллҽренҽ яисҽ
гамҽл кылмауларына карата шикаять белдерҥ яисҽ гамҽллҽр кылмау тҽртибе
турында; Башкарма комитетның вазыйфаи затларының гамҽллҽрен яки гамҽл
кылмау турында мҽгълҥмат урнаштыру турында мҽгълҥмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы
бҥлекнең вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында кҥрсҽтелгҽн
мҽсьҽлҽлҽрне җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып 3 эш
кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ
бирелҽ. Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирҥ мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат
Алексеевск муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм Башкарма комитет
биналарындагы мҽгълҥмат стендларында мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен
урнаштырыла.
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Мҽгълҥмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла
торган Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат муниципаль
хезмҽт турында 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
белешмҽлҽр, Регламентның булу урыны, белешмҽ телефоннары, Башкарма
комитетының эш вакыты турындагы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ гаризаларны
кабул итҥ графигы турындагы белешмҽлҽр керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми
бастырып чыгару чыганакларын кҥрсҽтеп), муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль
районның рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
вҽкалҽтле затлар дигҽндҽ, милекченең ышанычнамҽ яисҽ граждан-хокукый
шартнамҽ нигезендҽ вҽкиллҽре булган физик затлар, индивидуаль эшкуарлар,
юридик затлар аңлашыла;
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең
читтҽн торып эш урыны – «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽрен раслау турында»
2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте карары
белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан
Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл) җирлегендҽ һҽм шҽһҽр
округында тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офисы);
техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн
һҽм документка (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр шуларга нигезлҽнеп кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең
туры килмҽвенҽ китергҽн хата (язу, хҽреф хатасы, грамматик яисҽ арифметик хата
йҽ мондый хата);
кҥпфатирлы йортта бинаны ҥзгҽртеп кору кҥпфатирлы йорттагы бинаның
техник паспортына ҥзгҽрешлҽр кертҥне талҽп итҽ торган инженерлык
челтҽрлҽрен, санитар-техник, электр яисҽ башка җиһазларны урнаштыру,
алмаштыру яисҽ кҥчерҥ;
кҥпфатирлы йорттагы бинаны яңадан планлаштыру аның кҥпфатирлы
йорттагы урынның техник паспортына ҥзгҽреш кертҥне талҽп итҽ торган
конфигурациясен ҥзгҽртҥдҽн гыйбарҽт;
ИАБС - Электрон рҽвештҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кулланыла
торган
мҽгълҥмати
системаларның
мҽгълҥмати-технологик
хезмҽттҽшлеген тҽэмин итҥче инфраструктурада идентификация һҽм
аутентификациянең бердҽм системасы.
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Мҽгълҥмати аралашуда катнашучыларның (мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең һҽм
башкарма хакимият органнарының һҽм җирле ҥзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының) дҽҥлҽт мҽгълҥмат системаларында һҽм башка мҽгълҥмат
системаларында булган мҽгълҥматтан файдалануын тҽэмин итҥче федераль
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы;
КФҤ - «Татарстан Республикасында дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге» дҽҥлҽт бюджет учреждениесе;
КФҤ АМС - Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽренең автоматлаштырылган мҽгълҥмат
системасы.
Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - гариза)
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның
27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддҽсендҽге 3 пункты (алга
таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ аңлашыла.
2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Кҥпфатирлы йортта биналарны яңадан урнаштыруны һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыруны килештерҥ һҽм кҥпфатирлы йортта биналарны яңадан
урнаштыру һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру турында актны кабул итҥ комиссиясе
тарафыннан рҽсмилҽштерҥ.
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру органы
атамасы
Татарстан
комитеты.

Республикасы

Алексеевск муниципаль районы башкарма

2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенҽ тасвирлама
2.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булып тора:
1) кҥпфатирлы йортта бинаны яңадан урнаштыруны һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыруны килештерҥ турында карар (1 нче кушымта);
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар (2 нче
кушымта);
3) кҥпфатирлы йортта бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыру турында акт (7 нче кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «Электрон
имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба – 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ Республика порталының шҽхси
кабинетына Башкарма комитет (яисҽ Башкарма комитет) вазыйфаи затының
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кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн имзаланган электрон
документ рҽвешендҽ җибҽрелҽ.
2.3.3. Гариза бирҥченең телҽге буенча, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
КФҤтҽ Башкарма комитет тарафыннан җибҽрелгҽн, КФҤ мҿһере һҽм КФҤ
хезмҽткҽре имзасы белҽн расланган кҽгазьдҽ бастырылган электрон документ
нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ яки электрон документ нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген исҽпкҽ алып,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
законнарында каралган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган
документларны бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогы - 15 эш кҿне.
Мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ
Россия
Федерациясе
Торак
кодексының
26 маддҽсендҽге 2.1 ҿлешендҽ каралган документларны тапшыру кирҽклеге
турында хҽбҽр җибҽрелгҽн очракта, муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ вакыты - 30 эш
кҿне.
Кҥпфатирлы йортта бинаны яңадан тҿзеп бетерҥ һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыру буенча кабул итҥ комиссиясе актын тҿзҥ 10 эш кҿненнҽн артмаган
срокта гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогы гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн соң икенче
кҿнне исҽплҽнҽ башлый.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктату каралмаган.
2.4.3. Муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсе булган документның юнҽлеше муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе
2.5.1. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бирҥче тҥбҽндҽге документларны
тапшыра:
1) шҽхесне раслаучы документ (КФҤкҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ бирелҽ);
2) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ,
мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать
иткҽн очракта (физик затларның законлы вҽкиллҽреннҽн тыш);
3) гариза:
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- КФҤкҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазьдҽ документ формасында
(3 нче, 4 нче кушымталар);
- электрон формада (тиешле мҽгълҥматларны гаризаның электрон
формасына кертҥ юлы белҽн тутырыла), Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽренҽ
туры китереп, Республика порталы аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ имзаланган,;
4) кҥчемсез мҿлкҽтнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында аңа хокук теркҽлмҽгҽн
булса, яңа тҿзелгҽн йортларда эшлҽр башкару очрагыннан тыш, бинага теркҽлгҽн
хокуклар булмаган очракта, кҥпфатирлы йорттагы ҥзгҽртеп корыла торган һҽм
(яисҽ) кҥчерелҽ торган бинага хокук билгели торган документлар (чын кешелҽр
яисҽ нотариаль тҽртиптҽ таныкланган кҥчермҽлҽр);
Ҿлешлҽп тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе буенча яңа тҿзелгҽн йортларда
эшлҽр башкарганда, бинага теркҽлгҽн хокуклар булмаган очракта, Регламентның
2.5.1 пунктындагы 4 пунктчасында каралган хокук билгели торган документлар
урынына мҿрҽҗҽгать итҥче тҥбҽндҽге документлар тапшыра:
а) ҿлешле тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе (шартнамҽдҽ тҿзҥченең бинаны
яңадан планлаштыруга ризалыгы булырга тиеш) йҽ нотариаль таныкланган
кҥчермҽ;
б) ҿлешле тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе буенча хокукларны бирҥ турында
шартнамҽ (ҽгҽр шартнамҽ буенча хокуклар бирелсҽ) йҽ нотариаль таныкланган
кҥчермҽ;
в) кҥчемсез милекне кабул итҥ-тапшыру акты яисҽ нотариаль таныкланган
кҥчермҽ;
г) ҿлешле тҿзелештҽ катнашучы тарафыннан шартнамҽ буенча йҿклҽмҽлҽр
тулысынча ҥтҽлгҽнлеге турында йорт салучыдан белешмҽ (ҽгҽр кҥчемсез
мҿлкҽтне кабул итҥ-тапшыру акты ҽлеге йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥ турында мҽгълҥмат
булмаса);
5) кҥпфатирлы йортта ҥзгҽртеп корыла торган һҽм (яисҽ) планировкасын
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ) планировкалау проекты
ҽзерлҽнгҽн һҽм рҽсмилҽштерелгҽн;
6) кҥпфатирлы йорттагы бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыру ҽлеге бинага кҥпфатирлы йортта гомуми мҿлкҽтнең бер ҿлешен
тоташтырмыйча мҿмкин булмаган очракта, кҥпфатирлы йорттагы урыннар
милекчелҽренең кҥпфатирлы йорттагы барлык урыннар милекчелҽренең Россия
Федерациясе Торак кодексының 40 маддҽсендҽге 2 ҿлешендҽ каралган
кҥпфатирлы йорттагы бинаны яңадан корылуга һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыруга
ризалыгы турында кҥпфатирлы йорттагы урыннар милекчелҽренең гомуми
җыелышы беркетмҽсе;
Арендатор, яллаучы, ипотека буенча йҿклҽнгҽн бина милекчесе мҿрҽҗҽгать
иткҽн очракта:
7) социаль наем шартнамҽсе нигезендҽ яңадан тҿзелҽ һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштырыла торган торак урынын билҽп торучы яллаучы гаилҽнең барлык
ҽгъзаларының (шул исҽптҽн яллаучы гаилҽнең вакытлыча булмаган
ҽгъзаларының) социаль наем шартнамҽсе нигезендҽ яңадан планлаштырыла
торган һҽм (яисҽ)яңадан планлаштырыла торган торак урынын билҽп торучы
барлык ҽгъзаларының (мҿрҽҗҽгать итҥче ҽлеге пунктта каралган документларны
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социаль наем шартнамҽсе буенча яңадан тҿзелҽ һҽм (яисҽ) яңадан планлаштырыла
торган торак урынын яллаучы документлар тапшыруга вҽкалҽтле найм бирҥче
булган очракта) язма рҽвештҽ ризалыгы;
8) биналарның барлык милекчелҽренең(Татарстан Республикасы,
муниципаль берҽмлек милкендҽ булган биналардан тыш)язмача ризалыгы;
9) ҽгҽр бина йҿклҽтелгҽн булса, ҽлеге йҿклҽмҽне тотучының ризалыгы;
10) бинадан файдалану һҽм (яисҽ) аны билҽҥ хокукын раслый торган
документлар.
Регламентның 2.5.1 пунктының 7, 8 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн
документлар Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган
(таныкланган) электрон документлар рҽвешендҽ тапшырылырга мҿмкин.
Регламентның 2.5.1 пунктының 4 - 9 бҥлеклҽрендҽ кҥрсҽтелгҽн
документларны кабул итҥ комиссиясе тарафыннан кҥпфатирлы йорттагы бинаны
яңадан ҥзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру турында акт рҽсмилҽштерҥ
турында мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, талҽп ителми.
2.5.2. Гариза һҽм кушымта бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тҥбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган (расланган)
электрон документлар рҽвешендҽ КФҤ аша һҽм кҽгазьдҽ һҽм электрон
документлар рҽвешендҽ;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.3. Физик затлар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр гариза һҽм кирҽкле
документларны республика порталы аша җибҽргҽндҽ гаризаны гади электрон
имза белҽн имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен гариза бирҥчегҽ ЕСИА да теркҽлҥ
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алу язмасын стандарт
дҽрҽҗҽсеннҽн дҽ ким булмаган дҽрҽҗҽгҽ кадҽр расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре гариза һҽм кирҽкле документларны Республика порталы аша
җибҽргҽндҽ гаризаны кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
имзалыйлар.
Гарызнамҽне Республика порталы аша тапшырганда гариза бирҥче
«Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль
закон талҽплҽре нигезендҽ, мондый документларны тҿзҥгҽ һҽм имзалауга
вҽкалҽтле затлар тарафыннан электрон култамга белҽн имзаланган
документларның электрон образларын яисҽ электрон рҽвештҽге документларны
тапшыра.
Регламентның 2.5.1 пунктының 7 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн документ
мҿрҽҗҽгать итҥченең гади электрон имзасы яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең гаилҽ
ҽгъзаларының гади электрон имзасы белҽн таныклана.
Регламентның 2.5.1 пунктының 4 -6, 8, 9 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн
документлар мондый документларны тҿзҥгҽ һҽм имзалауга вҽкалҽтле затларның
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн таныклана.
2.5.4. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ тыела:
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1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисҽ
аларны гамҽлгҽ ашыру каралмаган гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыру ҿчен документлар
һҽм мҽгълҥмат бирҥ;
2) муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽҥлҽт органнарына,
җирле ҥзидарҽ органнарына, оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ белҽн бҽйле гамҽллҽрне,
шул исҽптҽн килешҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр алу һҽм кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ кҥрсҽтелҽ торган документлар һҽм мҽгълҥмат алудан тыш, шул
исҽптҽн 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 маддҽсендҽге 1 ҿлешендҽ
кҥрсҽтелгҽн исемлеккҽ кертелгҽн (кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр);
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканда, яисҽ тҥбҽндҽге
очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яки) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн
документлар һҽм мҽгълҥмат бирҥ:
а) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив хокукый актларның
талҽплҽрен ҥзгҽртҥ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны беренче
тапкыр биргҽннҽн соң;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тартканнан соң бирелгҽн документларда, яисҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ яисҽ элек бирелгҽн документлар комплектына кертелмҽгҽн хаталар
булу;
в) документларның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлану яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканнан соң, йҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканнан соң мҽгълҥматны ҥзгҽртҥ.;
г) Башкарма комитетның, КФҤ хезмҽткҽренең вазыйфаи затының, КФҤ
хезмҽткҽренең хаталы яки хокукка каршы гамҽллҽре (гамҽл кылмау) фактын
(билгелҽрен) ачыклау, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта Башкарма комитет җитҽкчесе имзасы белҽн язмача
рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук бирелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документлар һҽм
мҽгълҥматны кҽгазь чыганакта бирҥ, мондый документларга тамга салу йҽ аларны
алу дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм
федераль законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм дҽҥлҽт органнары яки
җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
аларны, шул исҽптҽн электрон формада алу ысулларын, аларны бирҥ тҽртибен,
дҽҥлҽт органы, җирле ҥзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар белҽн эш итҥче
оешма карамагында булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге
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2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында тҥбҽндҽгелҽр алына:
1) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан (кҥчемсез милек
объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълҥматлар
тупланган) белешмҽлҽр - дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль
хезмҽте (Росреестр);
2) кҥчерелҽ торган бинаны аның техник тасвирламасы белҽн кҥчерҥ планы
яки кҥпфатирлы йортта ҥзгҽртеп корыла торган һҽм (яки) ҥзгҽртеп
планлаштырыла торган бинаның техник паспорты-Росреестр;
3) юридик зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта юридик затларның Бердҽм дҽҥлҽт
реестрыннан Федераль салым хезмҽтеннҽн белешмҽлҽр соратып алына;
4) индивидуаль эшкуар мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, Федераль салым
хезмҽтеннҽн индивидуаль эшкуарларның Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан белешмҽлҽр
соратып алына;
5) Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары (тарихи
һҽм мҽдҽни ядкҽрлҽр) Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан –мҽдҽни мирас объектларын
саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты;
6) ҽгҽр кҥпфатирлы йорт федераль, региональ ҽһҽмияттҽге мҽдҽни мирас
объекты булган очракта, ҽгҽр мондый бина яисҽ ул урнашкан йорт архитектура,
тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽле булып торса, кҥпфатирлы йортта бинаны ҥзгҽртеп
кору һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру мҿмкинлеге турында архитектура, тарих һҽм
мҽдҽният һҽйкҽллҽрен саклау органы бҽялҽмҽсе – мҽдҽни мирас объектларын
саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты – мҽдҽни мирас объектларын
саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты; ҽгҽр кҥп фатирлы йорт җирле
(муниципаль) ҽһҽмияттҽге мҽдҽни мирас объекты булса-муниципаль район
(шҽһҽр округы) башкарма комитеты;
7) ҿлешлҽп тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе буенча яңа тҿзелгҽн йортларда
эшлҽрне башкарганда, объектны эксплуатациягҽ кертҥгҽ рҿхсҽт - муниципаль
район (шҽһҽр округы) башкарма комитеты;
8) социаль наем шартнамҽсе буенча торак урыны социаль наем шартнамҽсе
буенча бирелгҽн очракта, социаль наем шартнамҽсе турында белешмҽлҽр –
Башкарма комитет;
9) мҿрҽҗҽгать итҥченең законлы вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган
документ (Россия Федерациясе граждан хҽле актларын теркҽҥ органнары
тарафыннан бирелгҽн туу турында таныклык яки Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ опека һҽм попечительлек органнары тарафыннан бирелгҽн документ
ҿлешендҽ) – граждан хҽле актларын теркҽҥнең Бердҽм дҽҥлҽт реестры йҽ социаль
тҽэминатның Бердҽм дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы;
10) ышанычнамҽне бирҥ һҽм аның эчтҽлеге турында белешмҽлҽрнотариатның Бердҽм мҽгълҥмат системасы;
11) Татарстан Республикасы милкендҽге кҥпфатирлы йорттагы, муниципаль
берҽмлек милкендҽге бинаның хокук иясе - Татарстан Республикасы Җир һҽм
мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы, Татарстан Республикасы җирле ҥзидарҽ
органнары ризалыгы.
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2.6.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче Регламентның 2.6.1 пунктының 1-9 бҥлеклҽрендҽ
кҥрсҽтелгҽн документларны (белешмҽлҽрне) мондый документларны тҿзҥгҽ һҽм
имзалауга вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн
таныкланган электрон документлар рҽвешендҽ, гариза Республика порталы
ярдҽмендҽ йҽ МФЦда кҽгазь чыганакта бирелгҽндҽ тапшырырга хокуклы.
2.6.3. Кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт хакимияте органнары, башкарма комитетның
структур бҥлекчҽлҽре тарафыннан документлар һҽм белешмҽлҽрне тапшырмау
(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез
була алмый.
2.6.5. Кҥрсҽтелгҽн органнарның вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) карамагында
булган документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (ҥз вакытында
тапшырмаган (тапшырмаган) хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
2.6.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен гариза бирҥче тарафыннан тҥлҽҥ кертҥне
раслаучы документлар талҽп итҥ тыела.
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
белешмҽлҽр булган документларны тапшырмау мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартуы ҿчен нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту нигезлҽренең тулы исемлеге
(документларны асылы буенча карамыйча кире кайтару)
2.7.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарту ҿчен тҥбҽндҽгелҽр нигез була:
1) Регламентның 2.5.1 пункты нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
мҿстҽкыйль тапшырылырга тиеш булган документлар тапшырмау, йҽ каршы
мҽгълҥматлар булган документларны тапшыру;
2) ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек кысаларында соралган законлы
вҽкиллҽр турында белешмҽлҽрне раслау, гариза бирҥче исеменнҽн яисҽ вҽкалҽтле
зат тарафыннан гариза (запрос) бирҥ;
3) тиешле органга документлар тапшыру;
4) дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр, килешенмҽгҽн
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зыяннар булган документларны, ҥз кҿчен югалткан
документларның эчтҽлеген бертҿсле аңлатырга мҿмкинлек бирми торган
документлар тапшыру;
5) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алучы булмаган затка
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать итҥ;
6) гаризаның электрон формасында мҽҗбҥри кырларны дҿрес тутырмау,
гаризаның электрон формасында һҽм тапшырылган документларда каршылыклы
мҽгълҥматлар булу;
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7) гамҽлдҽге законнарны бозып, гариза (гарызнамҽ) һҽм башка документлар
электрон култамга белҽн кул куелган булу;
8) электрон документлар аларны бирҥ форматына талҽплҽргҽ туры килмҽҥ
һҽм (яки) укылмау.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Гариза һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итҥчене кабул итҥ
вакытында да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан
ведомствоара мҽгълҥмати бҽйлҽнешлҽрдҽн файдаланып, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) алганнан соң да, гаризаны
теркҽгҽннҽн соң 7 эш кҿненнҽн дҽ артмаган вакыт эчендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту турындагы карар, баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, Регламентка
5 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, Башкарма
комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ квалификацияле электрон имза белҽн кҿчҽйтелгҽн рҽвештҽ
имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Республика порталының шҽхси кабинетына һҽм
(яки) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турында карар кабул ителгҽн кҿнне КФҤгҽ җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар
Бердҽм порталда бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе
турындагы мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, гаризаны һҽм башка
документларны кабул итҥдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору яисҽ кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.8.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр:
1) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган
документлар тапшырылмаган;
1.1) Россия Федерациясе Торак кодексының 26 маддҽсендҽге 2.1 ҿлеше
нигезендҽ бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру ҿчен кирҽкле
документ һҽм (яисҽ) мҽгълҥмат булмауны таныклаучы, ҽгҽр тиешле документ
мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан ҥз инициативасы буенча тапшырылмаган булса,
дҽҥлҽт хакимияте органы, җирле ҥзидарҽ органы яисҽ дҽҥлҽт хакимияте органы
яисҽ җирле ҥзидарҽ органы карамагындагы оешманың ведомствоара
гарызнамҽсенҽ җавап бирҥ, килештерҥ һҽм җавап бирҥне гамҽлгҽ ашыручы
органга керҥ;
2) тиешле органга документлар тапшыру;
3) бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) яңадан планлаштыру проектының закон
талҽплҽренҽ туры килмҽве;
4) кҥпфатирлы йортта бинаны ҥзгҽртеп коруны һҽм (яки) ҥзгҽртеп
планлаштыруны килештерҥ турында карарның шартларын ҥтҽмҽҥ, шул исҽптҽн
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башкарылган ремонт-тҿзелеш эшлҽренең ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) яңадан
планлаштыру проектына туры килмҽве;
5) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан башкарылган ремонт-тҿзелеш эшлҽрен
кабул итҥ ҿчен кҥпфатирлы йорттагы бинага билгелҽнгҽн кҿндҽ һҽм вакытта керҥ
мҿмкинлеген бирмҽҥ;
6) мҿрҽҗҽгать итҥче инициативасы буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гаризаны кире алу.
2.8.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге
тҿгҽл булып тора.
2.8.4. Баш тартуның сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту турындагы карар Регламентка 2 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма
нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителгҽн кҿнне
Республика порталының һҽм (яисҽ) КФҤдҽ шҽхси кабинетына җибҽрелҽ.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза Бердҽм порталда
бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган (бирелҽ торган) документ (документлар) турында
белешмҽлҽр
Кҥпфатирлы йортта бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) яңадан планлаштыру
проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан
эшлҽҥ һҽм рҽсмилҽштерҥ.
2.11. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥ ҿчен тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре, мондый тҥлҽҥнең
кҥлҽмен исҽплҽҥ методикасы турында мҽгълҥматны да кертеп
Кҥпфатирлы йортта бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) яңадан планлаштыру
проектын эшлҽҥ һҽм рҽсмилҽштерҥ ҿчен тҥлҽҥ кҥлҽме һҽм тҽртибе яклар
тарафыннан кҥпфатирлы йортта (махсуслаштырылган оешма) бинаны ҥзгҽртеп
кору һҽм (яки) яңадан планлаштыру проектын эшлҽҥче белҽн мҿрҽҗҽгать итҥче
арасында тҿзелгҽн шартнамҽ нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
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2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешма тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта
кҿтҥнең максималь срогы
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтҥ вакыты 15 минуттан да артык тҥгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽт һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать
итҥченең ҥтенечен теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе, шул исҽптҽн электрон формада
2.13.1. Гариза биргҽн кҿнне КФҤгҽ шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ гариза
бирҥчегҽ теркҽлҥ номеры һҽм электрон гариза бирҥ датасы белҽн КФҤ
АМСтанҿземтҽ бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибҽргҽндҽ гариза бирҥче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта
аша гариза җибҽрелгҽн, анда теркҽҥ номеры һҽм гариза бирҥ датасы кҥрсҽтелҽ.
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ залына, кҿтҥ залына, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында запросларны тутыру урыннарына, аларны тутыру ҥрнҽклҽренҽ
һҽм һҽр муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар исемлегенҽ,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа
мҽгълҥматларын урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерҥ, шул исҽптҽн федераль законнар
һҽм инвалидларны социаль яклау турында Татарстан Республикасы законнары
нигезендҽ инвалидлар ҿчен кҥрсҽтелгҽн объектларның ҥтемлелеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм янгын
сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ
ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрне кабул итҥ урыннары документларны рҽсмилҽштерҥ
ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълҥмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥе
(бинага уңайлы чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ кҥчеп йҿрҥ) тҽэмин ителҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедиа мҽгълҥматы мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥ
максатларында тҥбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) кҥрҥ һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итҥ функциясенең тотрыклы бозылуы
булган инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм кҥрсҽтҥ;
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2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерҥ мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт кҥрсҽтҥлҽргҽ тоткарлыксыз керҥен тҽэмин итҥ
ҿчен кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълҥмат йҿртҥчелҽрне аларның тормыш
эшчҽнлеген чиклҽҥне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен тавыш һҽм кҥрҥ мҽгълҥматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълҥматны Брайль рельефлынокталы шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽче кертҥне;
6) этне озатучыны Россия Федерациясе Хезмҽт һҽм социаль яклау
министрлыгының 2015 елның 22 июнендҽге 386н номерлы «Эт-ҥткҽргечне махсус
укытуны раслаучы документ формасын һҽм аны бирҥ тҽртибен раслау турында»
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн рҽвештҽ һҽм тҽртиптҽ махсус укытуны раслый торган
документ булган очракта һҽм аны бирҥ.
Инвалидлар ҿчен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ гамҽлгҽ ашырыла торган
объектларга һҽм ҽлеге Регламентның 2.14.2 пунктының 1 – 4 пунктчаларында
кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ кулланыла торган акчаларга
ҥтемлелекне тҽэмин итҥ ҿлешендҽ 2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга
тапшырылган яисҽ модернизация узган объектларга һҽм чараларга карата
талҽплҽр кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдалану мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның
дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге, шул исҽптҽн мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽрдҽн
файдаланып, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ)муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҿмкинлеге
йҽ мҿмкинлеге булмау (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле ҥзидарҽ органының
телҽсҽ кайсы Территориаль бҥлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥчене сайлау буенча
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
турындагы соратып алу юлы белҽн, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
15.1 маддҽсендҽ каралган (комплекслы запрос)
2.15.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥтемлелек кҥрсҽткечлҽре
тҥбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада
документлар кабул ителҽ торган бина урнашкан;
кирҽкле санда белгечлҽр, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар
кабул ителҽ торган биналар булу;
мҽгълҥмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе
һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥмат булу;
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инвалидларга алар хезмҽтлҽрен башка затлар белҽн бертигез дҽрҽҗҽдҽ
алырга комачаулаучы каршылыкларны җиңҥдҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфат кҥрсҽткечлҽре тҥбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итҥ һҽм карау срокларын ҥтҽҥ;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын ҥтҽҥ;
3) Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар белҽн багланышлары саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ
хезмҽткҽрлҽре белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза
биргҽндҽ бер тапкыр башкарыла;
4.2) бер тапкыр КФҤтҽ электрон документның кҽгазь формасында
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар
белҽн бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥматны
мҿрҽҗҽгать итҥче Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҤтҽ алырга
мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҿрҽҗҽгать итҥчене яшҽҥ урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽҥ (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ
сайлау буенча телҽсҽ кайсы КФҤтҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ комплекслы гарызнамҽ составында кҥрсҽтелҽ.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстерриториаль принцип буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать
итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
Республика порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм
мҽгълҥматны бирҥ;
в) электрон рҽвештҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризаларның ҥтҽлеше турында белешмҽлҽр алырга;
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г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын
бҽялҽҥне гамҽлгҽ ашырырга;
д) муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алырга;
е) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары,
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерҥ процессын тҽэмин итҥче федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы
порталы, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ башкарылган карарларга
һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) шикаять бирҥ һҽм гамҽл кылмау.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең кабул итҥгҽ язылуы (алга таба - язма)
Республика порталы, КФҤ контакт-ҥзҽге телефоны ярдҽмендҽ башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кабул итҥ ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка
кҥпфункцияле кабул итҥ графигының ҥзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу
мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн датага язылу бу дата башланганчы бер тҽҥлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ соратып алына торган мҽгълҥматларны кҥрсҽтергҽ кирҽк, шул
исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн дата һҽм кабул итҥ вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры
килмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган
документларга алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ талонны раслау
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче электрон почта адресын хҽбҽр
итсҽ, кҥрсҽтелгҽн адреска, кабул итҥ датасын, вакытын һҽм урынын кҥрсҽтеп,
алдан язылуны раслау турында мҽгълҥмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итҥче мҽҗбҥри тҽртиптҽ
хҽбҽр ителҽ, алдан язылу кабул итҥнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут
ҥткҽннҽн соң килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга
хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация
һҽм аутентификация ҥтҥдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башка гамҽллҽр кылуны,
кабул итҥ максатын кҥрсҽтҥне, шулай ук кабул итҥ ҿчен вакытлыча интервалның
озынлыгын исҽплҽҥ ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирҥне талҽп итҥ тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ процедураларны электрон
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рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук күп функцияле үзәкләрдә
административ процедураларны башкару үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеге тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ;
2) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ
3.2.1.Мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле
мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате административ процедураны башкару ҿчен нигез
булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып тора:
- мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгатендҽ;
- мҿрҽҗҽгать итҥченең Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгатендҽ-инфраструктура
ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат).
3.2.2.Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽтне КФҤтҽ шҽхсҽн ҥзе һҽм
телефон һҽм электрон почта аша кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында
консультация алырга хокуклы.
КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, составы, бирелҽ торган
документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультациялҽр бирҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала
http://mfc16.tatarstan.ru
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документлар
формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче телефон һҽм электрон почта аша башкарма
комитетка мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук Республика порталында, башкарма
комитетның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында сайтында,
шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен тапшырыла торган документларның
составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация алырга хокуклы.
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Консультирование ҿчен җаваплы вазыйфаи зат мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн
алып ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: бирелҽ торган документациянең составы,
формасы һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау
3.3.1. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен документлар кабул итҥ
яисҽ КФҤнең читтҽн торып эшлҽҥ урыны.
3.3.1.1.Мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) шҽхсҽн ҥзе КФҤкҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм
документларны Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2.КФҤ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итҥче:
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен раслый;
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
документлар бирҥче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
документларның Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры
килҥен тикшерҽ;
КФҤ АМСта гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында кҽгазьдҽ кҥрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлауны гамҽлгҽ ашыра;
КФҤ АМСтан гариза бастыра;
гариза бирҥчегҽ тикшерҥ һҽм имзалау ҿчен хҽбҽр итҽ;
имзаланганнан соң КФҤнең АИСДА имзаланган гаризасын сканерлый;
КФҤ АМСка электрон формада яки электрон рҽвештҽ тҽкъдим ителгҽн
документларны йҿкли, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
гариза бирҥчегҽ документларны кабул итҥ ҿчен расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: җибҽрергҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
3.3.1.3. КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башкарма комитетка
электрон рҽвештҽ (электрон эшлҽр пакетлары составында) кабул ителгҽн
документлар пакетын мҿрҽҗҽгать итҥче МФЦ структур бҥлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен электрон
рҽвештҽ документлар кабул итҥ.
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3.3.2.1. Гариза бирҥче Республика порталы аша электрон формада гариза
бирҥ ҿчен тҥбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизацияне башкара;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон формада муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешҥ фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибҽрҽ (тиешле электрон гариза
формасындагы тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы федераль закон талҽплҽре һҽм 210-ФЗ
номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яки)
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн) имзалана;
электрон гариза җибҽрҥ турында хҽбҽрнамҽ ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
Башкарма комитетта җибҽрелгҽн электрон эш.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка
документлар керҥ административ процедураны башкару ҿчен нигез булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) палата белгече (алга таба-документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).:
Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документларны
карап тикшерҥгҽ алганнан соң:
гаризага эш номеры һҽм «Документларны тикшерҥ» статусы бирелҽ, бу исҽ
Республика порталының шҽхси кабинетында чагылдырыла;
кергҽн электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн гариза бирҥче тарафыннан электрон
формада бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон образларын
ҿйрҽнҽ;
электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерҽ;
электрон култамганың чынбарлык шартларын ҥтҽҥне, Бердҽм порталга
мҿрҽҗҽгать итҥ юлы белҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалифицияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
ҥрнҽклҽре тапшырылган очракта) тикшерҽ.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли.
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Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ
аның чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланган очракта, баш тарту турында
карар проектында 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 маддҽсендҽге 11 пункты
булырга тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка
4 нче кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, электрон документ
ҽйлҽнеше системасы аша билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Карар проектны килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында каралган
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат, гариза кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ гаризада кҥрсҽтелгҽн ысул
белҽн мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гариза керҥ турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ
номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу датасын, файлларның исемнҽрен,
аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу
датасын җибҽрҽ.
3.3.3.2. Регламентның 3.3.3.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн процедураларны ҥтҽҥ,
техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза
карауга кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына һҽм (яисҽ) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
органнарга җибҽрҥ
3.4.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн кабул ителгҽн документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр), административ процедураны башкаруга вҽкалҽтле вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр) алу тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба - ведомствоара
запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
Ведомствоара гарызнамҽлҽрне җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат,
Регламентның 2.6 пунктында каралган документларны һҽм белешмҽлҽрне
тапшыру турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
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системасы аша (техник мҿмкинлек булмаганда – башка ысуллар белҽн) электрон
формада тҿзи һҽм җибҽрҽ.
Кҥпфатирлы йортта бинаны яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыру турындагы актны кабул итҥ комиссиясе тарафыннан
рҽсмилҽштерҥгҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше
гамҽлгҽ ашырылмый.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар карау ҿчен гариза кабул
ителгҽн кҿнне башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына һҽм (яисҽ) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара
электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып
алына торган документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында
хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт тарафыннан билгелҽнгҽн процедуралар тҥбҽндҽге срокларда
башкарыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
җирле ҥзидарҽ органнары һҽм алар карамагындагы оешмалар карамагында
булган документлар (белешмҽлҽр) буенча – ҿч эш кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос
килгҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм
җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул
ителгҽн Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында
билгелҽнмҽсҽ.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ
ведомствоара запрослар җибҽргҽн ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш
тарту турында белдерҥ.
3.4.3. Ведомствоара гарызнамҽлҽр юнҽлеше ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) ала йҽ документ һҽм (яисҽ)
мҽгълҥмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли;
документлар һҽм (яисҽ) Регламентның 2.6.1 пунктының 1, 2, 4 бҥлеклҽрендҽ
каралган мҽгълҥмат булмаган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Республика
порталында һҽм (яисҽ) КФҤ шҽхси кабинетына хҽбҽр җибҽрҥ юлы белҽн кирҽкле
документларны соратып ала. Мҿрҽҗҽгать итҥче документларны хҽбҽр җибҽрелгҽн
кҿннҽн алып 15 эш кҿне эчендҽ тапшырырга хокуклы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
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документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн Документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш) Регламентка
5 нче кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, электрон документ
ҽйлҽнеше системасы аша билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Регламентның 2.8.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында карар проектын ҽзерли.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турындагы карар проектын яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
турындагы карар проектын килештерҥ Регламентның 3.5.5 пунктында каралган
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре тҥбҽндҽгелҽрдҽн
гыйбарҽт: документларны тапшыру зарурлыгы турында хҽбҽрнамҽ, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында
карар проекты, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар проекты,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр) комплекты.
3.4.4. Регламентның 3.4.1, 3.4.3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып, шул исҽптҽн
Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ гаризаны теркҽгҽн мизгелдҽн алып, автомат
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты биш эш кҿне тҽшкил итҽ, гариза
бирҥчегҽ документларны тапшыру кирҽклеге турында хҽбҽр җибҽргҽндҽ – 20 эш
кҿне.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып,
ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр) комплекты керҥ тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат:
ведомствоара комиссия тарафыннан кергҽн документлар комплектын
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ карау кирҽклеге турында карар кабул итҽ;
комиссия ҥткҽргҽн очракта йомгак ҽзерли һҽм формалаштырылган
документлар комплектын ведомствоара комиссиягҽ электрон документ ҽйлҽнеше
системасы аша җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
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3.5.3. Уңай карар кабул итҥ яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
ҿчен, тискҽре карар кабул итҥнең сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, 2.8.2 пунктында каралган
тҽкъдимнҽр комиссия ҽгъзалары һҽм рҽисе тарафыннан формалаштырылган
документлар комплектына килештерҥ кҽгазендҽ тапшырыла.
Административ процедура биш эш кҿненнҽн дҽ артмаган вакытта, шул
исҽптҽн кҥпфатирлы йортта бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) яңадан планлаштыру
турында акт рҽсмилҽштерелгҽн очракта башкарыла.
3.5.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат:
Регламентның 2.8.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда, ҽ ведомствоара комиссия карары кабул
ителгҽн очракта, ведомствоара комиссия карарын исҽпкҽ алып, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны карау йомгаклары буенча кҥпфатирлы йортта биналарны яңадан
урнаштыруны һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыруны килештерҥ турында карар
проектын ҽзерли яисҽ кҥпфатирлы йортта бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыру турында акт проектын ҽзерли;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽзерлҽнгҽн проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документлар ҽйлҽнеше системасы ярдҽмендҽ килештерҥгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны,
кҥпфатирлы йорттагы биналарны яңадан урнаштыруны һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыруны килештерҥ турында яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында карар проектын, кҥпфатирлы йорттагы бинаны яңадан урнаштыру
һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру турында акт проектын (алга таба - проектлар)
килештерҥ һҽм имзалау муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы
структур бҥлекчҽ җитҽкчесе, Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары,
Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Кисҽтҥлҽр булган ҽзер проектлар муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ
ҿчен җаваплы затка эшлҽп бетерҥгҽ кайтарыла.
Административ процедуралар ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре тҥбҽндҽгелҽрдҽн
гыйбарҽт: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту турында карар, кҥпфатирлы йортта биналарны яңадан урнаштыруны
һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыруны килештерҥ турында яисҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар, кҥпфатирлы йортта бинаны яңадан тҿзҥ һҽм
(яисҽ) яңадан планлаштыру турында акт.
3.5.6. Регламентның 3.5.2 - 3.5.5 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып, автоматик
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.7 Регламентның 3.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь срогы тугыз эш кҿне тҽшкил итҽ.
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3.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ)
3.7.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып
административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу
тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат-Башкарма
комитет җитҽкчесе (алга таба-документларны бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат).
Документлар бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ һҽм (яки) шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлеген тҽэмин итҥ буенча мҽгълҥмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥматларны
теркҽҥне һҽм кертҥне тҽэмин итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) электрон хезмҽт кҥрсҽтҥ юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе һҽм КФҤтҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, автомат рҽвештҽ дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган
мҽгълҥмат системасын кулланып гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълҥмат системаларында муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽр урнаштыру, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның
вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ һҽм аны алу ысуллары
турында хҽбҽр итҥ.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ) тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап КФҤкҽ
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ электрон документның
кҽгазь формасында муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥче талҽбе
буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон
документның нҿсхҽсе аны тҿшерҥ кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне КФҤ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче республика порталы аша муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабинетына
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган, башкарма комитетның вҽкалҽтле
вазыйфаи затының (Башкарма комитет) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имзасы белҽн имзаланган документның электрон ҥрнҽге автомат рҽвештҽ
җибҽрелҽ.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне раслый торган документ (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту) юлламасы (бирҥ).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (6 нчы кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
юридик кҿчкҽ ия булган, техник хатаның булуын таныклаучы документлар.
Муниципаль
хезмҽт
нҽтиҗҽсе
булган
документта
кҥрсҽтелгҽн
мҽгълҥматларда техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче
(вҽкалҽтле вҽкил) почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), Республика
порталы яки КФҤ аша бирҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, кушымталы документлар белҽн гаризаны терки
һҽм документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽҥ датасыннан
алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи затка карауга юнҽлтелгҽн.
3.7.3. Документларны эшкҽртҥгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр
кертҥ максатларында Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны
гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган
документның оригиналын тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн ҥзе имза сала, яисҽ
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) адресына техник хата
булган документның тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан
яисҽ җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан
соң ике эш кҿне дҽвамында гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
бирелгҽн (юнҽлешле) документ.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне тикшереп тору тәртибе һәм рәвешләре
4.1. Җаваплы вазыйфаи затлар тарафыннан Регламент нигезлҽмҽлҽренең һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ талҽплҽрне билгели торган башка норматив
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хокукый актларның ҥтҽлешен һҽм башкарылуын агымдагы контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итҥ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокукларын бозуларны ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, җирле
ҥзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен тикшереп тору рҽвешлҽре
тҥбҽндҽгелҽр:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ документлары проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ;
2) эш башкаруны тикшерҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрҥчелҽр;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешенҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
ҥтҽҥче вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр,
шулай ук хокук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч чаралар кҥрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда
билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеге ҥтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыруга җаваплы җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе
урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыручы бҥлек башлыгы
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турындагы
нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе
һҽм рҽвешлҽре
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органы эшенең ярты еллык
яисҽ еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга) һҽм планнан тыш булырга
мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ (комплекслы
тикшерҥлҽргҽ) бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет
мҿрҽҗҽгате буенча каралырга мҿмкин.
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4.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затларының муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында алар кабул итҽ торган (башкарыла торган) карарлары
һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) ҿчен җаваплылыгы
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча, мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең
хокуклары бозылган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплылыкка тартыла.
Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе белдерҥлҽрне вакытында тикшермҽгҽн
ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (башкарыла
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка
муниципаль хезмҽткҽрлҽр законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы булалар.
4.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан да, тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм
рҽвешлҽренҽ карата талҽплҽрне характерлый торган нигезлҽмҽлҽр
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле
ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау
мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) карата, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәгенә, 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддәсендәге 1.1 ӛлешендә күрсәтелгән оешмаларга, шулай ук
аларның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, хезмәткәрләргә
карата судка кадәр (судтан тыш) тәртип
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең,
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽтне кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре,
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган кҥпфункцияле ҥзҽк, оешмалар, шулай ук
аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
белдерҥ хокукына ия.
Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала, шул исҽптҽн
тҥбҽндҽге очракларда:
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1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 15.1 маддҽсендҽ кҥрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽҥ срогын
бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган
яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп итҥ яисҽ
гамҽлгҽ ашыру;
4) Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
муниципаль хокукый актларда каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк
хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр
(судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерҥ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
6) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган тҥлҽҥне талҽп
итҥ;
7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең,
оешмаларның вазыйфаи затының, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның яисҽ аларның
хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда биргҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тартуы яисҽ
мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозуы. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
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кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ
вакытын һҽм тҽртибен бозу;
9) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору.
Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле ҥзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
7 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш,
документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн документларның
яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка
кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына
һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле
ҥзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе
йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
5.2. Шикаять язмача кҽгазьдҽ, электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы), шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр югары органга (аның булганда) бирелҽ яисҽ ул
булмаганда, турыдан-туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе
тарафыннан карала. Кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр шушы кҥпфункцияле ҥзҽк
җитҽкчесенҽ тапшырыла. Кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ
Татарстан Республикасы норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. Оешмалар хезмҽткҽрлҽренең 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ тапшырыла.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша,
кҥпфункцияле ҥзҽк аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмати
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. Кҥп функцияле ҥзҽкнең, кҥп
функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмат
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрен, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтларын, Бердҽм
порталны яисҽ республика порталын кулланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаять ҥз эченҽ алырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре,
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ
торган муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм (яисҽ) хезмҽткҽренең,
оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы булган очракта), яшҽҥ урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме,
мҿрҽҗҽгать итҥче - юридик зат урнашкан урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук
контактлы телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булган очракта);
3) муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽткҽре, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең
шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында
белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итҥче алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының яисҽ
муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) белҽн
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килешми. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы
документлар (булганда), йҽ аларның кҥчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең иртҽгесеннҽн соңгы эш кҿненнҽн дҽ
соңга калмыйча теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп функцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ
куючы органга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмага яисҽ югарыдагы органга (булганда) килгҽн
шикаять аны теркҽгҽннҽн соң, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ шикаять белдергҽн очракта, аны теркҽгҽн кҿннҽн унбиш эш
кҿне эчендҽ каралырга тиеш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽ йҽ
рҿхсҽт ителгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн тҽртип бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн алып биш эш кҿне эчендҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм
хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясенең норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ,
канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган
кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язмача һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында
мотивлаштырылган җавап җибҽрелҽ.
5.7. канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле шикаятьне таныган очракта, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавап итеп башкарма комитет, кҥпфункцияле ҥзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган гамҽллҽр турында
мҽгълҥмат бирелҽ, ачыкланган хокук бозуларны муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт алу максатларында
башкарырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта,
кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне тикшерҥ барышында яисҽ нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
вазыйфаи зат, шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган
материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽ.
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1 нче кушымта
Бинаны үзгәртеп коруны һәм (яки) яңадан планлаштыруны килештерү турында
карар кабул итүне раслый торган документ формасы
(Килешҥне
гамҽлгҽ ашыручы
орган бланкы)

Бинаны ҥзгҽртеп коруны һҽм (яки) яңадан планлаштыруны килештерҥ турында
КАРАР
___________________________________________________мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)

ҥткҽрҥ нияте турында

биналарны яңадан тҿзҥ һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру
(кирҽкмҽгҽнен сызып ташларга)

адрес буенча:
, билҽгҽн (аныкы)
(кирҽкмҽгҽнен сызып ташларга)

нигезендҽ:
(яңадан оештырыла торган һҽм (яисҽ) кҥчерелҽ торган бинага

,
хокук билгели торган документның тҿре һҽм реквизитлары)

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча карар кабул ителде:
1. Ризалык бирергҽ
(ҥзгҽртеп кору, яңадан планлаштыру, ҥзгҽртеп кору һҽм яңадан планлаштыру - кирҽклесен
кҥрсҽтергҽ)

тҽкъдим ителгҽн проект (проект документациясе) нигезендҽ урыннар.
2. Билгелҽргҽ 1*:
ремонт-тҿзелеш эшлҽрен җитештерҥ срогы
“
”
“
”
20
е.;
ремонт-тҿзелеш эшлҽрен җитештерҥ режимы
сҽгать
кҿннҽр.

20

е.

е.

е.

3. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ проект (проект документациясе) нигезендҽ бинаны яңадан урнаштыруны
һҽм
(яисҽ)
яңадан
планлаштыруны
һҽм
талҽплҽрне
ҥтҽҥне
йҿклҽргҽ
(Россия Федерациясе субъектының яисҽ урыннарны ҥзгҽртеп кору һҽм (яисҽ)
яңадан планлаштыру буенча ремонт-тҿзелеш эшлҽрен уздыру тҽртибен регламентлаучы

.
җирле ҥзидарҽ органы актының реквизитлары кҥрсҽтелҽ)

1 * Ремонт-тҿзелеш эшлҽрен башкару срогы һҽм режимы гариза нигезендҽ билгелҽнҽ.
Килештерҥне гамҽлгҽ ашыручы орган гаризада кҥрсҽтелгҽн ремонт-тҿзелеш эшлҽрен башкару вакытын һҽм
режимын ҥзгҽрткҽн очракта, карарда мондый карар кабул итҥ мотивлары бҽян ителҽ.
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4. Кабул итҥ комиссиясе башкарылган ремонт-тҿзелеш эшлҽрен кабул итҽ һҽм бинаны ҥзгҽртеп
кору һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру турындагы актка билгелҽнгҽн тҽртиптҽ имза сала дип
билгелҽргҽ.
5. Теркҽлҥне яңадан тҿзеп бетерҥ һҽм (яисҽ) бинаны яңадан планлаштыру турындагы актка
имза салынганнан соң имза салынган актны җирле ҥзидарҽ органына җибҽрергҽ.
6. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен тикшереп торуны
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы
органның структур бҥлекчҽсенең атамасы

.
һҽм (яки) вазыйфаи заты Ф.И.А.)
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның
вазыйфаи заты имзасы)

М.У.
Алдым: “

”

е.

20

(мҿрҽҗҽгать итҥченең яисҽ
вҽкалҽтле затның имзасы)

Карар мҿрҽҗҽгать итҥче(-лҽр) адресына
юнҽлтелгҽн

“

”

20

(карар шҽхсҽн
алынган очракта
тутырыла)

е.

(карар почта аша җибҽрелгҽн очракта тутырыла)
(мҿрҽҗҽгать итҥче(-лҽр) адресына карар
җибҽргҽн вазыйфаи зат имзасы)
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2 нче кушымта
Бинаны үзгәртеп коруны һәм (яки) яңадан планлаштыруны килештерүдән баш
тарту турында белдерү формасы
(Килештерҥне
гамҽлгҽ ашыручы
орган блоклары)

Хҽбҽрнамҽ
___________________________________________________мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)
(кирҽкмҽгҽнен сызып ташларга)

адресы буенча:
, билҽгҽн (аныкы булган)
(кирҽкмҽгҽнен сызып ташларга)

нигезендҽ:
(

,
)

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча бинаны яңадан урнаштыруны һҽм
(яисҽ) яңадан планлаштыруны килештерҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителде, моңа
бҽйле рҽвештҽ:
1.
2.
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның
вазыйфаи заты имзасы)

М.У.
Алдым: “

”

20

е.
(мҿрҽҗҽгать итҥченең яисҽ
вҽкалҽтле затның имзасы)

(карар шҽхсҽн
алынган очракта
тутырыла)

(мҿрҽҗҽгать итҥче(-лҽр) адресына карар
җибҽргҽн вазыйфаи зат имзасы)
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3 нче кушымта
(муниципаль берҽмлекнең
җирле ҥзидарҽ органы исеме)

бинаны яңадан тҿзҥ һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру турында
ГАРИЗА
(бер генҽ милекче яки башка зат та аларның мҽнфҽгатьлҽрен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшырырга
вҽкалҽтле булмаган очракта, яллаучы, йҽ арендатор, йҽ бина милекчесе, йҽ ике яки аннан кҥбрҽк затның
гомуми милкендҽ булган бина милекчелҽре кҥрсҽтелҽ)

Искҽрмҽ.

Физик затлар ҿчен тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ: шҽхесне таныклаучы документның фамилиясе, исеме,
атасының исеме, реквизитлары (серия, номер, кем һҽм кайчан бирелгҽн), яшҽҥ урыны, телефон номеры;
физик зат вҽкиле ҿчен: вҽкилнең фамилиясе, исеме, атасының исеме, гаризага теркҽлҽ торган
ышанычнамҽ реквизитлары.
Юридик затлар ҿчен тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ: исеме, оештыру-хокукый формасы, урнашу урыны
адресы, телефон номеры, юридик зат мҽнфҽгатьлҽрен якларга вҽкалҽтле затның фамилиясе, исеме,
атасының исеме, бу вҽкалҽтлҽрне раслаучы документ реквизитлары һҽм гаризага кушып бирелҽ торган
документның реквизитлары.

Бинаның урнашу урыны:
(тулы адрес: Россия Федерациясе субъекты, муниципаль берҽмлек,
җирлек, урам, йорт, корпус, тҿзелеш,
фатир (бҥлмҽ), подъезд, этаж) кҥрсҽтелҽ)

Бина милекчесе(-лҽре):

Рҿхсҽт итҥегезне сорыйм
(ҥзгҽртеп кору, яңадан планлаштыру, ҥзгҽртеп кору һҽм яңадан планлаштыру кирҽклесен кҥрсҽтергҽ)

нигезендҽ билҽп торучы биналар
(милек хокуклары, наем шартнамҽсе,

,
аренда шартнамҽсе – кирҽклесен кҥрсҽтергҽ)

беркетелгҽн проект (проект документациясе) нигезендҽ бинаны яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ)
яңадан планлаштыру.
Ремонт-тҿзелеш эшлҽрен җитештерҥ срогы
“
”
20
е.
“
”
20
е.
е.
Ремонт-тҿзелеш эшлҽрен җитештерҥ режимы
е.
сҽгать
кҿннҽр.
Ҥз-ҥземҽ йҿклим:
проект (проект документлары) нигезендҽ ремонт-тҿзелеш эшлҽрен башкаруны;
эш барышын тикшерҥ ҿчен муниципаль берҽмлек җирле ҥзидарҽ органы яисҽ аның вҽкалҽтле органы вазыйфаи
затларының ремонт-тҿзелеш эшлҽрен ҥткҽрҥ урынына ирекле керҥ мҿмкинлеген тҽэмин итҥне;
эшлҽрне билгелҽнгҽн срокларда һҽм килештерелгҽн эш режимын ҥтҽп башкаруны.
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Торак урынын социаль наем шартнамҽсе буенча торак урынны яллаучы гаилҽсенең балигъ булган
ҽгъзаларының бергҽ урнаштыруга һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыруга ризалык социаль наем шартнамҽсе буенча
алынды
“
”
е. №
:

Тҽртип
саны
1

Фамилиясе, исеме,
атасының исеме

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

2

Имза *

Затлар имзаларын
таныклау турында
тамга

4

5

________________
* Имзалар документларны кабул итҥче вазыйфаи зат барында куела. Башка очракта, нотариуста расланган
гаилҽ ҽгъзасының язмача ризалыгы белҽн, бу хакта 5 графада билге куелып, тапшырыла.
Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ:
1) Кҥчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн
очракта, яңадан тҿзелҽ һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштырыла торган торак бинага (тҿп нҿсхҽлҽр яки нотариаль тҽртиптҽ
расланган кҥчермҽлҽр) хокук билгели торган документлар, ҽгҽр аңа хокук ____ биттҽ теркҽлмҽсҽ;
2) бинаны яңадан тҿзҥ һҽм (яки) яңадан планлаштыру проекты (проект документлары) ____ биттҽ;
3) ҥзгҽртеп корыла торган һҽм (яки) ҥзгҽртеп планлаштырыла торган бинаның техник паспорты ___ биттҽ;
4) архитектура, тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽрен саклау буенча органның бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) яңадан
планлаштыру мҿмкинлеге турында бҽялҽмҽсе (ул урнашкан торак бина яисҽ йорт архитектура, тарих һҽм мҽдҽният
һҽйкҽле булып торган очракта тапшырыла) ___ биттҽ;
5) вакытлыча яллаучы гаилҽнең вакытлыча булмаган ҽгъзаларының торак урынын яңадан тҿзелҽ һҽм (яки) яңадан
планлаштыруга ризалыгын раслаучы документлар (кирҽк булганда) ___;
6) башка документлар:
(ышанычнамҽлҽр, уставлардан ҿземтҽлҽр һ. б.)

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен минем адреска тҥбҽндҽге юл белҽн бирҥегезне (җибҽрҥегезне) сорыйм:
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталының шҽхси кабинетына
электрон рҽвештҽ
КФҤкҽ
Мҿрҽҗҽгать итҥче затларның имзалары *:
“
”
20
е.
(дата)

“

”

20
(дата)

(мҿрҽҗҽгать итҥче
имзасы)

(мҿрҽҗҽгать итҥченең имзасын
киңҽйтҥ)

(мҿрҽҗҽгать итҥче
имзасы)

(мҿрҽҗҽгать итҥченең имзасын
киңҽйтҥ)

е.

* Социаль наем шартнамҽсе нигезендҽ торак урыннан файдаланганда, гариза килешҥдҽ як буларак кҥрсҽтелгҽн
яллаучы тарафыннан, торак урыннан аренда шартнамҽсе нигезендҽ файдаланганда, милек хокукында торак бинадан
файдаланганда - милекче (милекчелҽр) тарафыннан имзалана.
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4 нче кушымта
(муниципаль берҽмлекнең
җирле ҥзидарҽ органы исеме)

кҥпфатирлы йортта бинаны яңадан тҿзҥнең һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыруның
тҿгҽллҽнҥен раслый торган документ бирҥ турында
ГАРИЗА
(бер генҽ милекче яки башка зат та аларның мҽнфҽгатьлҽрен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшырырга
вҽкалҽтле булмаган очракта, яллаучы, йҽ арендатор, йҽ бина милекчесе, йҽ ике яки аннан кҥбрҽк затның
гомуми милкендҽ булган бина милекчелҽре кҥрсҽтелҽ)

Искҽрмҽ.

Физик затлар ҿчен тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ: шҽхесне таныклаучы документның фамилиясе, исеме,
атасының исеме, реквизитлары (серия, номер, кем һҽм кайчан бирелгҽн), яшҽҥ урыны, телефон номеры;
физик зат вҽкиле ҿчен: вҽкилнең фамилиясе, исеме, атасының исеме, гаризага теркҽлҽ торган
ышанычнамҽ реквизитлары.
Юридик затлар ҿчен тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ: исеме, оештыру-хокукый формасы, урнашу урыны
адресы, телефон номеры, юридик зат мҽнфҽгатьлҽрен якларга вҽкалҽтле затның фамилиясе, исеме,
атасының исеме, бу вҽкалҽтлҽрне раслаучы документ реквизитлары һҽм гаризага кушып бирелҽ торган
документның реквизитлары.

Бинаның урнашу урыны:
(тулы адрес: Россия Федерациясе субъекты, муниципаль берҽмлек,
җирлек, урам, йорт, корпус, тҿзелеш,
фатир (бҥлмҽ), подъезд, этаж) кҥрсҽтелҽ)

Бина милекчесе(-лҽре):

Проект нигезендҽ эшлҽнгҽн бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру эшлҽрен кабул
итҥегезне сорыйм
_________________________________________________, һҽм Башкарма комитет карары нигезендҽ
(проектны эшлҽҥченең исеме)
_________________________________________________________________________________________
__ ____________________е. № _______
Проектта каралган эшлҽр:
___________________________________________________________________________.
(эшлҽрне башкаручының исеме һҽм реквизитлары)
Проектта каралган эшлҽр тҥбҽндҽге срокларда ҥтҽлде:
Эшлҽрне башлау _______________ Эшлҽрне тҽмамлау ___________________
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Ремонт-тҿзелеш эшлҽрен кабул итҥ ҿчен комиссия китҥнең датасы һҽм вакыты турында хҽбҽр итҥегезне
сорыйм
электрон почта адресы буенча _______________________________________________
телефон аша _______________________________________________________________
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен минем адреска тҥбҽндҽге ысул белҽн бирҥне (җибҽрҥне) сорыйм:
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталының шҽхси кабинетына
электрон рҽвештҽ
КФҤкҽ
Мҿрҽҗҽгать итҥче затларның имзалары *:
“
”
20
е.
(дата)

“

”

20
(дата)

(мҿрҽҗҽгать итҥче
имзасы)

(мҿрҽҗҽгать итҥченең имзасын
киңҽйтҥ)

(мҿрҽҗҽгать итҥче
имзасы)

(мҿрҽҗҽгать итҥченең имзасын
киңҽйтҥ)

е.

* Социаль наем шартнамҽсе нигезендҽ торак урыннан файдаланганда, гариза килешҥдҽ як буларак кҥрсҽтелгҽн
яллаучы тарафыннан, торак урыннан аренда шартнамҽсе нигезендҽ файдаланганда, милек хокукында торак бинадан
файдаланганда - милекче (милекчелҽр) тарафыннан имзалана.

39

5 нче кушымта
Документларны кабул итүдән баш тарту турында белдерү формасы
(Килештерҥне
гамҽлгҽ ашыручы
орган блоклары)

Хҽбҽрнамҽ
___________________________________________________мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)
(кирҽкмҽгҽнен сызып ташларга)

адресы буенча:
, билҽгҽн (аныкы булган)
(кирҽкмҽгҽнен сызып ташларга)

нигезендҽ:
(

,
)

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге очракларда документларны
кабул итҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителде:
1.
2.
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның
вазыйфаи заты имзасы)

М.У.
Алдым: “

”

20

е.
(мҿрҽҗҽгать итҥченең яисҽ
вҽкалҽтле затның имзасы)

(карар шҽхсҽн
алынган очракта
тутырыла)

(мҿрҽҗҽгать итҥче(-лҽр) адресына карар җибҽргҽн
вазыйфаи зат имзасы)

6 нчы кушымта
Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитеты җитҽкчесенҽ
Кемнҽн: _____________________
Техник хатаны тӛзәтү турында
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
__________________________________________________________________
(хезмҽт кҥрсҽтҥ атамасы)
Язылган:__________________________________________________________
_____________________________________________________________
Дҿрес белешмҽлҽр:_______________________________________________
__________________________________________________________________
Тҿзҽтелгҽн техник хатаны тҿзҽтеп, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне ҥтенҽм.
Тҥбҽндҽге документларны китерҽм:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, мондый карарны җибҽрҥегезне сорыйм:
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________;
тҥбҽндҽге адрес буенча кҽгазь чыганактагы таныкланган кҥчермҽ
рҽвешендҽ:
________________________________________________________________.
Минем шҽхесемҽ караган һҽм мин тҽкъдим иткҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын чын-чынлап раслыйм. Гаризага кушып
бирелгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза тапшырган вакытта бу
документлар гамҽлдҽ һҽм дҿрес белешмҽлҽргҽия.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.А.)
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7 нче кушымта
РАСЛЫЙМ
______________________________________
(Вазыйфаи зат)
__________________ (___________________)
(шҽхси имза) (имзаны киңҽйтҥ)
М.У. " __ " _______ 20__ е.
Кҥпфатирлы йортта бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) яңадан планлаштыру турында
АКТ
___________ " ___ " ______ 20_ е.
Объектның адресы: _______________________________________ ________ ________ ________
(ур./тыкрык һ.б.) (йорт №) (кор. №) (фатир №)
Бина ___________________________________________________ ____ _______________
___________
(кҥрсҽтергҽ: торак / торак булмаган) (подъезд №) (кат)
Вҽкиллҽр составындагы комиссия:
- _______________ (рҽис) - __________________________________________________________
- мҿрҽҗҽгать итҥче (заказчы) - _______________________________________________________
- башкаручы (эшлҽр җитештерҥче) - ________________________________________________
- кҥпфатирлы йорт белҽн идарҽ итҥче оешмалар (кирҽк булганда) билгелҽгҽн:
_______________________________
1. Комиссиягҽ тҥбҽндҽге эшлҽр кертелде:
_________________________________________________________________________________
(биналарны, элементларны, инженерлык системаларын кҥрсҽтеп)
2. Эшлҽр башкарылды:
_________________________________________________________________________________
(эшлҽр җитештерҥченең исеме һҽм реквизитлары)
3. Проект (башкару) документлары эшлҽнгҽн:
_________________________________________________________________________________
(документация составы, исеме һҽм авторның реквизитлары)
расланды ________________________________________________ « ___» ______ 20__ е.
(раслаучы зат статусы)
4. Эшлҽр тҥбҽндҽге срокларда башкарылды:
эшлҽр башы «___» ______ 20__ е.; тҽмамлануы «___» _______ 20__ е.
5. Урыннарны (элементларны, инженерлык системаларын) кабул итҥгҽ белдерелгҽннҽрнең
табигатен карау һҽм проект (башкарма) документлары белҽн танышу нигезендҽ тҥбҽндҽгелҽр
билгелҽнгҽн:
5.1. ______________________________________________________________________________
(Проектка туры килҽ / туры килми - кҥрсҽтергҽ)
5.2. ______________________________________________________________________________
(кҥзҽтчелек органнары искҽрмҽлҽре-(ачыкларга: бетерелгҽн/бетерелмҽгҽн)
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КОМИССИЯ КАРАРЫ:
1. Комиссия белдергҽн эшлҽрне санау:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
кҥпфатирлы йортлар ҿчен гамҽлдҽ булган норматив документлар талҽплҽренҽ туры китерелеп /
туры китерелми башкарылган.
2. Ҽлеге Актны катлар планына һҽм техник инвентаризация органнарының экспликациялҽренҽ
ҥзгҽрешлҽр кертҥ ҿчен нигез дип санарга.
Актка кушымта:
1. Башкару сызымнары:
_______________________________________________________________________________
(билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кертелгҽн ҥзгҽрешлҽр белҽн проект материаллары)
________________________________________________________________________________
2. ______________________ _______________________________________________________
(кҥрсҽтергҽ)
________________________________________________________________________________
Комиссия рҽисе __________________________________ ( _______________________ )
(шҽхси имза) (имзаны киңҽйтҥ)
Комиссия ҽгъзалары
_______________________ ( _______________________ )
_______________________ ( _______________________ )

Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитетының
2021 елның 29 июлендҽге
281 номерлы карарына
8 нче кушымта
Проект документларын, эшләрне җитештерү проектын һәм
инженер-топографик планны килештерү буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты
1. Общие положения
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге административ регламенты (алга
таба - Регламент) проект документларын, эшлҽр җитештерҥ проектын һҽм
инженер-топографик планны (алга таба - муниципаль хезмҽт) килештереп,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба мҿрҽҗҽгать итҥче).
Гариза милекче, кҥчемсез мҿлкҽт объектыннан файдалану хокукына ия зат
яисҽ кҥчемсез мҿлкҽт объекты милекчесе исеменнҽн капиталь тҿзелеш
объектларын, капиталь тҿзелеш объектларын, тҿзеклҽндерҥ эшлҽре һҽм башка
җир эшлҽре (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) тҿзҥгҽ шартнамҽ тҿзергҽ хокуклы.
1.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥмат:
1.3.1. муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
тҥбҽндҽгелҽргҽ урнаштырыла:
1) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре
биналарында урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы
мҽгълҥмат стендларында;
2) Муниципаль районының Интернет мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://alekseevskiy.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
тҥбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
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3) Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы башкарма
комитетында (алга таба – Башкарма комитет);
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ рҽвешендҽ) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазьдҽ почта аша, электрон рҽвештҽ.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат Республика реестрындагы
белешмҽлҽр нигезендҽ гариза бирҥчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥматтан файдалану мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан нинди дҽ булса
талҽплҽрне ҥтҽмичҽ, шул исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча,
гамҽлгҽ ашырыла, аны мҿрҽҗҽгать итҥченең техник чараларына урнаштыру
программа тҽэминатының хокук иясе белҽн лицензияле яисҽ башка килешҥ
тҿзҥне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итҥчене теркҽҥне яисҽ авторизациялҽҥне яисҽ
аларга шҽхси мҽгълҥматлар бирҥне кҥздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ,
кергҽн мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш
графигы, белешмҽ телефоннары); муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары һҽм
сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала
торган норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турындагы гаризаны карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында,
гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
барышы турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта
урнаштыру урыны турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең гамҽллҽренҽ яисҽ
гамҽл кылмауларына карата шикаять белдерҥ яисҽ гамҽллҽр кылмау тҽртибе
турында; Башкарма комитетның вазыйфаи затларының гамҽллҽрен яки гамҽл
кылмау турында мҽгълҥмат урнаштыру турында мҽгълҥмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы
бҥлекнең вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында кҥрсҽтелгҽн
мҽсьҽлҽлҽрне җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып 3 эш
кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ
бирелҽ. Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирҥ мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат
Алексеевск муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм Башкарма комитет
биналарындагы мҽгълҥмат стендларында мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен
урнаштырыла.
Мҽгълҥмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла
торган Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат муниципаль
хезмҽт турында 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
белешмҽлҽр, Регламентның булу урыны, белешмҽ телефоннары, Башкарма
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комитетының эш вакыты турындагы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ гаризаларны
кабул итҥ графигы турындагы белешмҽлҽр керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми
бастырып чыгару чыганакларын кҥрсҽтеп), муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль
районның рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
ҥзара хезмҽттҽшлек турында килешҥ - инженерлык коммуникациялҽре
проектларын караганда ҥзара хезмҽттҽшлек турында килешҥ, ҽлеге проектларны
«бер
тҽрҽзҽ»
кысаларында
карау
максатларында,
инженерлык
коммуникациялҽренең саклау зоналарын һҽм башка зоналарны карап тотучылар
тарафыннан ҥзара ярдҽм итешҥ турында килешҥдҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм
срокларда каралган. Ҥзара хезмҽттҽшлек турында килешҥ тҿзегҽн оешмалар
исемлеге «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ муниципаль
районның рҽсми сайтында урнаштырыла;
ГИСОГД (ШТТИДМС) - шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеген тҽэмин итҥ буенча
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы;
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең
читтҽн торып эш урыны – «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽрен раслау турында»
2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте карары
белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан
Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл) җирлегендҽ һҽм шҽһҽр
округында тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офисы);
техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн
һҽм документка (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр шуларга нигезлҽнеп кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең
туры килмҽвенҽ китергҽн хата (язу, хҽреф хатасы, грамматик яисҽ арифметик хата
йҽ мондый хата);
ИАБС - Электрон рҽвештҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кулланыла
торган
мҽгълҥмати
системаларның
мҽгълҥмати-технологик
хезмҽттҽшлеген тҽэмин итҥче инфраструктурада идентификация һҽм
аутентификациянең бердҽм системасы.
Мҽгълҥмати аралашуда катнашучыларның (мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең һҽм
башкарма хакимият органнарының һҽм җирле ҥзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының) дҽҥлҽт мҽгълҥмат системаларында һҽм башка мҽгълҥмат
системаларында булган мҽгълҥматтан файдалануын тҽэмин итҥче федераль
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы;
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КФҤ - «Татарстан Республикасында дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге» дҽҥлҽт бюджет учреждениесе;
КФҤ АМС - Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽренең автоматлаштырылган мҽгълҥмат
системасы.
Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - гариза)
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның
27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддҽсендҽге 3 пункты (алга
таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ аңлашыла.
2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Проект документларын, эшлҽрне җитештерҥ проектын һҽм инженертопографик планны килештерҥ.
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру органы
атамасы
Татарстан
комитеты.

Республикасы

Алексеевск муниципаль районы башкарма

2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенҽ тасвирлама
2.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булып тора:
1) инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр трассаларының башкарма
схемасын топографик планга тҿшерҥ турында хҽбҽрнамҽ (1 нче кушымта);
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар (2 нче
кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «Электрон
имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба – 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ Республика порталының шҽхси
кабинетына Башкарма комитет (яисҽ Башкарма комитет) вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн имзаланган электрон
документ рҽвешендҽ җибҽрелҽ.
2.3.3. Гариза бирҥченең телҽге буенча, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
КФҤтҽ Башкарма комитет тарафыннан җибҽрелгҽн, КФҤ мҿһере һҽм КФҤ
хезмҽткҽре имзасы белҽн расланган кҽгазьдҽ бастырылган электрон документ
нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ яки электрон документ нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга хокуклы.
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2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген исҽпкҽ алып,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
законнарында каралган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган
документларны бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогы - 12 эш кҿненнҽн дҽ артмый.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогы гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн соң икенче
кҿнне исҽплҽнҽ башлый.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктату каралмаган.
2.4.3. Муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсе булган документның юнҽлеше муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе
2.5.1. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бирҥче тҥбҽндҽге документларны
тапшыра:
1) шҽхесне раслаучы документ (КФҤкҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ бирелҽ);
2) гариза:
- КФҤкҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазьдҽ документ формасында (3 нче
кушымта);
- электрон формада (тиешле мҽгълҥматларны гаризаның электрон
формасына кертҥ юлы белҽн тутырыла), Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽре
нигезендҽ, Республика порталы аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ имзаланган документ.
3) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ,
мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать
иткҽн очракта (физик затларның законлы вҽкиллҽреннҽн тыш);
4) эшлҽр башкару планлаштырыла торган җир кишҽрлегенҽ милек, ия булу
яки файдалану хокукын раслаучы документлар (җир кишҽрлегенҽ хокук бердҽм
дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрында теркҽлгҽн яки җир участогы муниципаль
район яки шҽһҽр округы башкарма комитеты карамагына тапшырылган очракта);
5) вҽкалҽтле органга мҿрҽҗҽгать иткҽнчегҽ кадҽр 30 календарь кҿннҽн дҽ
иртҽрҽк ҽзерлҽнмҽгҽн 1:500 кҥлҽмендҽ җир участогының инженер-топография
планы нигезендҽ башкарылган эшлҽрне башкаруга проект документлары, аны ҥз
эченҽ алган, вҽкалҽтле органга мҿрҽҗҽгать иткҽнчегҽ кадҽр 30 календарь кҿннҽн
дҽ соңга калмыйча ҽзерлҽнгҽн 1: 500 кҥлҽмендҽге проект документлары:
а) аңлатма язуы, ситуацион план, трасса(-лар) салу урыны чиклҽрен
кҥрсҽтеп, инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр трасса(-лары)ның
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башкарма схемасын һҽм борылыш почмакларында координаталарны кҥрсҽтеп,
ситуацион план;
б) заказ бирҥче һҽм тҿзелеш оешмасы җитҽкчелеге тарафыннан расланган
эшлҽрне (тҿзелешнең дҽвамлылыгы нормалары буенча) һҽм бозылган юл ҿслеген,
яшел ҥсентелҽрне һҽм башка тҿзеклҽндерҥ элементларын тулысынча торгызу
графигы. Кышкы чорда башкарылучы эшлҽр графигында юл катламын торгызу
һҽм җылы вакытта утыртылганнан соң аны яңадан торгызу сроклары кҥрсҽтелҽ;
в) инженерлык челтҽрлҽрен, кызыл линиялҽрне, объектларны (вакытлыча
яки даими коймалар һҽм тҿзелмҽлҽр, тҿзелеш урманнары һҽм шҽһҽр
инфраструктурасы
элементлары)
урнаштыру,
материалларның,
конструкциялҽрнең, җиһазларның телҽсҽ нинди тҿрлҽрен кушу белҽн топографик
тҿшерҥ (1:500 масштабы);
г) урамнарның һҽм магистральлҽрнең, җҽяҥлелҽр тротуарларының юл
ҿлешендҽ эшлҽр башкарылган очракта транспорт чараларының һҽм җҽяҥлелҽрнең
юл хҽрҽкҽтен оештыру схемасы;
д) эшлҽр башкару планлаштырыла торган (ҥзара хезмҽттҽшлек турында
килешҥ тҿзегҽн оешмалар белҽн килештерҥ талҽп ителми) инженерлык
коммуникациялҽрен эксплуатациялҽҥ, автомобиль юлларын эксплуатациялҽҥ,
саклау зоналары балансында тотучылар белҽн килештерҥ;
6) проект документациясендҽ кҥрсҽтелгҽн һҽр коммуникация ҿчен
ресурслар белҽн тҽэмин итҥче оешма ҿчен гамҽлдҽге техник шартлар (җир
кишҽрлегенең шҽһҽр тҿзелеше планы бирелмҽгҽн йҽ аның гамҽлдҽ булу срогы
тҽмамланган очракта).
2.5.2. Гариза һҽм кушымта бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тҥбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган (расланган)
электрон документлар рҽвешендҽ КФҤ аша һҽм кҽгазьдҽ һҽм электрон
документлар рҽвешендҽ;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.3. Физик затлар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр гариза һҽм кирҽкле
документларны республика порталы аша җибҽргҽндҽ гаризаны гади электрон
имза белҽн имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен гариза бирҥчегҽ ЕСИА да теркҽлҥ
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алу язмасын стандарт
дҽрҽҗҽсеннҽн дҽ ким булмаган дҽрҽҗҽгҽ кадҽр расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре гариза һҽм кирҽкле документларны Республика порталы аша
җибҽргҽндҽ гаризаны кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
имзалыйлар.
Регламентның 2.5.1 пунктындагы 3-5 пунктчаларында кҥрсҽтелгҽн
документларны тапшырганда, мҿрҽҗҽгать итҥче республика порталы аша
документларның электрон ҥрнҽклҽрен яисҽ «Электрон имза турында» 2011 елның
6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ, мондый
документларны тҿзҥгҽ һҽм имзалауга вҽкалҽтле затлар, шул исҽптҽн нотариуслар
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тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган
документларны электрон рҽвештҽ тапшыра.
2.5.4. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ тыела:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисҽ
аларны гамҽлгҽ ашыру каралмаган гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыру ҿчен документлар
һҽм мҽгълҥмат бирҥ;
2) муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽҥлҽт органнарына,
җирле ҥзидарҽ органнарына, оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ белҽн бҽйле гамҽллҽрне,
шул исҽптҽн килешҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр алу һҽм кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ кҥрсҽтелҽ торган документлар һҽм мҽгълҥмат алудан тыш, шул
исҽптҽн 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 маддҽсендҽге 1 ҿлешендҽ
кҥрсҽтелгҽн исемлеккҽ кертелгҽн (кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр);
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканда, яисҽ тҥбҽндҽге
очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яки) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн
документлар һҽм мҽгълҥмат бирҥ:
а) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив хокукый актларның
талҽплҽрен ҥзгҽртҥ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны беренче
тапкыр биргҽннҽн соң;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тартканнан соң бирелгҽн документларда, яисҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ яисҽ элек бирелгҽн документлар комплектына кертелмҽгҽн хаталар
булу;
в) документларның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлану яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканнан соң, йҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканнан соң мҽгълҥматны ҥзгҽртҥ.;
г) Башкарма комитетның, КФҤ хезмҽткҽренең вазыйфаи затының, КФҤ
хезмҽткҽренең хаталы яки хокукка каршы гамҽллҽре (гамҽл кылмау) фактын
(билгелҽрен) ачыклау, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта Башкарма комитет җитҽкчесе имзасы белҽн язмача
рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук бирелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документлар һҽм
мҽгълҥматны кҽгазь чыганакта бирҥ, мондый документларга тамга салу йҽ аларны
алу дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм
федераль законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм дҽҥлҽт органнары яки
җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
аларны, шул исҽптҽн электрон формада алу ысулларын, аларны бирҥ тҽртибен,
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дҽҥлҽт органы, җирле ҥзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар белҽн эш итҥче
оешма карамагында булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге
2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында тҥбҽндҽгелҽр алына:
1) юридик зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта юридик затларның Бердҽм дҽҥлҽт
реестрыннан Федераль салым хезмҽтеннҽн белешмҽлҽр соратып алына;
2) индивидуаль эшкуар мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, Федераль салым
хезмҽтеннҽн индивидуаль эшкуарларның Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан белешмҽлҽр
соратып алына;
3) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан мҽгълҥматлар (кҥчемсез
милек объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары турында
мҽгълҥматлар) - дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте
(Росреестр);
4) муниципаль милекне, дҽҥлҽт яки муниципаль милектҽ булган, кҥчемсез
милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлергҽ тиеш булмаган җир кишҽрлеген
бирҥ турында шартнамҽ турында белешмҽлҽр – Башкарма комитет;
5) дҽҥлҽт яки муниципаль милек җирлҽрендҽ, җир кишҽрлеклҽре бирмичҽ
һҽм сервитутлар билгелҽмичҽ генҽ урнашырга мҿмкин булган объектларны
урнаштыруга рҿхсҽт-Башкарма комитет;
6) тҿзелешкҽ рҿхсҽт (Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн
билгелҽнгҽн очракларда) - Башкарма комитет;
7) мҿрҽҗҽгать итҥченең законлы вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган
документ (Россия Федерациясе граждан хҽле актларын теркҽҥ органнары
тарафыннан бирелгҽн туу турында таныклык яки Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ опека һҽм попечительлек органнары тарафыннан бирелгҽн документ
ҿлешендҽ) – граждан хҽле актларын теркҽҥнең Бердҽм дҽҥлҽт реестры йҽ социаль
тҽэминатның Бердҽм дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы;
8) Башкарма комитетның архитектура һҽм шҽһҽр тҿзелеше буенча
идарҽсенең (МКУ, бҥлек) территориаль зонасы, кызыл линиялҽрнең чиклҽре,
территориядҽн файдалануның махсус шартлары булган зоналар булуы яки
булмавы турында белешмҽлҽр;
9) ышанычнамҽне бирҥ һҽм аның эчтҽлеге турында белешмҽлҽрнотариатның Бердҽм мҽгълҥмат системасы.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче Регламентның 2.6.1 пунктының 1-7 бҥлеклҽрендҽ
кҥрсҽтелгҽн документларны (белешмҽлҽрне) мондый документларны тҿзҥгҽ һҽм
имзалауга вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн
таныкланган электрон документлар формасында Республика порталы ярдҽмендҽ
йҽ КФҤтҽ кҽгазь чыганакта кҥрсҽтелгҽн документларны тапшырырга хокуклы.
2.6.3. Кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт хакимияте органнары, башкарма комитетның
структур бҥлекчҽлҽре тарафыннан документлар һҽм белешмҽлҽрне тапшырмау
(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез
була алмый.
2.6.4. Кҥрсҽтелгҽн органнарның вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) карамагында
булган документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (ҥз вакытында
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тапшырмаган (тапшырмаган) хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
2.6.5. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен гариза бирҥче тарафыннан тҥлҽҥ кертҥне
раслаучы документлар талҽп итҥ тыела.
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
белешмҽлҽр булган документларны тапшырмау мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартуы ҿчен нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
(документларны асылы буенча карамыйча кире кайтару)
2.7.1. Документлар кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тора:
1) Регламентның 2.5.1 пункты нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
мҿстҽкыйль тапшырылырга тиеш булган документлар тапшырмау, йҽ каршы
мҽгълҥматлар булган документларны тапшыру;
2) ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек кысаларында соратып алынган
законлы вҽкиллҽр турында белешмҽлҽрне расламау, гариза (гарызнамҽ)
мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн яисҽ вҽкалҽтле зат тарафыннан гариза бирҥ;
3) тиешле органга документлар тапшыру;
4) дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр, килешенмҽгҽн
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зыяннар булган документларны, ҥз кҿчен югалткан
документларның эчтҽлеген бертҿсле аңлатырга мҿмкинлек бирми торган
документлар тапшыру;
5) регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алучы булмаган затка
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать итҥ.;
6) гаризаның электрон формасында мҽҗбҥри кырларны дҿрес тутырмау,
гаризаның электрон формасында һҽм тапшырылган документларда каршылыклы
мҽгълҥматлар булу;
7) гамҽлдҽге законнарны бозып, гариза (гарызнамҽ) һҽм башка документлар
электрон култамга белҽн кул куелган;
8) электрон документлар аларны бирҥ форматына талҽплҽргҽ туры килми
һҽм (яки) укылмый.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Гариза һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итҥчене кабул итҥ
вакытында да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан
ведомствоара мҽгълҥмати бҽйлҽнешлҽрдҽн файдаланып, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) алганнан соң да, гаризаны
теркҽгҽннҽн соң 7 эш кҿненнҽн дҽ артмаган вакыт эчендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
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2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту турындагы карар, баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, Регламентка
4 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, Башкарма
комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ квалификацияле электрон имза белҽн кҿчҽйтелгҽн рҽвештҽ
имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Республика порталының шҽхси кабинетына һҽм
(яки) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турында карар кабул ителгҽн кҿнне КФҤгҽ җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар
Бердҽм порталда бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе
турындагы мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, гаризаны һҽм башка
документларны кабул итҥдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору яисҽ кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр
каралмаган.
2.8.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге:
1) проектлана торган инженерлык коммуникациялҽрен урнаштыру
территорияне планлаштыру буенча документларга туры килми;
2) проект документларының Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше
кодексына, СП 42.13330.2016, СНиП 2.07.01-89 туры килмҽве;
3) проект документларында тҿзелеш зонасына керҥче гамҽлдҽге
инженерлык коммуникациялҽрен чыгару кҥрсҽтелмҽгҽн;
4) территорияне планлаштыру буенча проект документациясе эшлҽнмҽгҽн
территориялҽр буенча проектлау алып барыла, законнар нигезендҽ территорияне
планлаштыру буенча документация эшлҽҥ талҽп ителми торган очраклардан тыш;
5) инженерлык коммуникациялҽрен урнаштыру Башкарма комитет
формалаштыра торган җир кишҽрлеклҽрендҽ проектлана, бу аларны тҿзҥ,
тҿзеклҽндерҥ һҽм башка тҿр эшчҽнлек ҿчен куллану мҿмкинлеген сизелерлек
начарайта яисҽ тоткарлый;
6)
проектлана
торган
инженерлык
коммуникациялҽре
проект
документларында каралган объектка җиткерелмҽгҽн;
7) мҿрҽҗҽгать итҥче инициативасы буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гаризаны кире алу.
2.8.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге
тҿгҽл булып тора.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, баш
тарту турындагы карар Регламентка 2 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма
нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
Башкарма комитетның (Башкарма комитет) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
турында карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетына
һҽм (яки) КФҤнҽ җибҽрелҽ.
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2.8.6. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза Бердҽм порталда
бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган (бирелҽ торган) документ (документлар) турында
белешмҽлҽр
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.11. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥ ҿчен тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре, мондый тҥлҽҥнең
кҥлҽмен исҽплҽҥ методикасы турында мҽгълҥматны да кертеп
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешма тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта
кҿтҥнең максималь срогы
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтҥ вакыты-15 минуттан
да артык тҥгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽт һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать
итҥченең ҥтенечен теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе, шул исҽптҽн электрон формада
2.13.1. Гариза биргҽн кҿнне КФҤгҽ шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ гариза
бирҥчегҽ теркҽлҥ номеры һҽм электрон гариза бирҥ датасы белҽн КФҤ
АМСтанҿземтҽ бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибҽргҽндҽ гариза бирҥче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта
аша гариза җибҽрелгҽн, анда теркҽҥ номеры һҽм гариза бирҥ датасы кҥрсҽтелҽ.
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2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ залына, кҿтҥ залына, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында запросларны тутыру урыннарына, аларны тутыру ҥрнҽклҽренҽ
һҽм һҽр муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар исемлегенҽ,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа
мҽгълҥматларын урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерҥ, шул исҽптҽн федераль законнар
һҽм инвалидларны социаль яклау турында Татарстан Республикасы законнары
нигезендҽ инвалидлар ҿчен кҥрсҽтелгҽн объектларның ҥтемлелеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм янгын
сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ
ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрне кабул итҥ урыннары документларны рҽсмилҽштерҥ
ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълҥмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥе
(бинага уңайлы чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ кҥчеп йҿрҥ) тҽэмин ителҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедиа мҽгълҥматы мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥ
максатларында тҥбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) кҥрҥ һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итҥ функциясенең тотрыклы бозылуы
булган инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм кҥрсҽтҥ;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерҥ мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт кҥрсҽтҥлҽргҽ тоткарлыксыз керҥен тҽэмин итҥ
ҿчен кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълҥмат йҿртҥчелҽрне аларның тормыш
эшчҽнлеген чиклҽҥне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен тавыш һҽм кҥрҥ мҽгълҥматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълҥматны Брайль рельефлынокталы шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽче кертҥне;
6) этне озатучыны Россия Федерациясе Хезмҽт һҽм социаль яклау
министрлыгының 2015 елның 22 июнендҽге 386н номерлы «Эт-ҥткҽргечне махсус
укытуны раслаучы документ формасын һҽм аны бирҥ тҽртибен раслау турында»
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн рҽвештҽ һҽм тҽртиптҽ махсус укытуны раслый торган
документ булган очракта һҽм аны бирҥ.
Инвалидлар ҿчен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ гамҽлгҽ ашырыла торган
объектларга һҽм ҽлеге пунктның 1 – 4 пунктларында кҥрсҽтелгҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ кулланыла торган акчаларга ҥтемлелекне тҽэмин итҥ ҿлешендҽ
2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация узган
объектларга һҽм чараларга карата талҽплҽр кулланыла.
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2.15. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдалану мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның
дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге, шул исҽптҽн мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽрдҽн
файдаланып, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ)муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҿмкинлеге
йҽ мҿмкинлеге булмау (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле ҥзидарҽ органының
телҽсҽ кайсы Территориаль бҥлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥчене сайлау буенча
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
турындагы соратып алу юлы белҽн, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
15.1 маддҽсендҽ каралган (комплекслы запрос)
2.15.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥтемлелек кҥрсҽткечлҽре
тҥбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
1) җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада
документлар кабул ителҽ торган бина урнашкан;
2) кирҽкле санда белгечлҽр, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар
кабул ителҽ торган биналар булу;
3) мҽгълҥмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе
һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥмат булу;
4) инвалидларга алар хезмҽтлҽрен башка затлар белҽн бертигез дҽрҽҗҽдҽ
алырга комачаулаучы каршылыкларны җиңҥдҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфат кҥрсҽткечлҽре тҥбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итҥ һҽм карау срокларын ҥтҽҥ;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын ҥтҽҥ;
3) Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар белҽн багланышлары саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ
хезмҽткҽрлҽре белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза
биргҽндҽ бер тапкыр башкарыла;
4.2) бер тапкыр КФҤтҽ электрон документның кҽгазь формасында
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар
белҽн бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
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2.15.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥматны
мҿрҽҗҽгать итҥче Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҤтҽ алырга
мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, яшҽҥ урынына яки фактта яшҽҥ (тору)
урынына бҽйсез рҽвештҽ, телҽсҽ кайсы КФҤтҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽтне комплекслы соратып алу
составында алырга хокуклы.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстерриториаль принцип буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать
итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
Республика порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм
мҽгълҥматны бирҥ;
в) электрон рҽвештҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризаларның ҥтҽлеше турында белешмҽлҽр алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын
бҽялҽҥне гамҽлгҽ ашырырга;
д) муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алырга;
е) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары,
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерҥ процессын тҽэмин итҥче федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы
порталы, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ башкарылган карарларга
һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) шикаять бирҥ һҽм гамҽл кылмау.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең кабул итҥгҽ язылуы (алга таба - язма)
Республика порталы, КФҤ контакт-ҥзҽге телефоны ярдҽмендҽ башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кабул итҥ ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка
кҥпфункцияле кабул итҥ графигының ҥзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу
мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн датага язылу бу дата башланганчы бер тҽҥлек кала тҽмамлана.
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Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ соратып алына торган мҽгълҥматларны кҥрсҽтергҽ кирҽк, шул
исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн дата һҽм кабул итҥ вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры
килмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган
документларга алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ талонны раслау
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче электрон почта адресын хҽбҽр
итсҽ, кҥрсҽтелгҽн адреска, кабул итҥ датасын, вакытын һҽм урынын кҥрсҽтеп,
алдан язылуны раслау турында мҽгълҥмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итҥче мҽҗбҥри тҽртиптҽ
хҽбҽр ителҽ, алдан язылу кабул итҥнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут
ҥткҽннҽн соң килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга
хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация
һҽм аутентификация ҥтҥдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башка гамҽллҽр кылуны,
кабул итҥ максатын кҥрсҽтҥне, шулай ук кабул итҥ ҿчен вакытлыча интервалның
озынлыгын исҽплҽҥ ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирҥне талҽп итҥ тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ процедураларны электрон
рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук күп функцияле үзәкләрдә
административ процедураларны башкару үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеге тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ;
2) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ
3.2.1.Мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле
мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате административ процедураны башкару ҿчен нигез
булып тора.
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Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып тора:
- мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгатендҽ;
- мҿрҽҗҽгать итҥченең Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгатендҽ-инфраструктура
ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат).
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥпфункцияле ҥзҽклҽрдҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында консультация сорап шҽхсҽн ҥзе һҽм
телефон һҽм электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, составы, бирелҽ торган
документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультациялҽр бирҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала
http://mfc16.tatarstan.ru
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларның составы, формасы һҽм
башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче Башкарма комитетка телефон һҽм электрон почта
аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук Республика порталында, Башкарма комитет
сайтында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары, шул исҽптҽн
составы, тапшырыла торган документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт алу
ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация алырга хокуклы.
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать кергҽн
кҿннҽн ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларның составы, формасы һҽм
башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау
3.3.1. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен документлар кабул итҥ
яисҽ КФҤнең читтҽн торып эшлҽҥ урыны.
3.3.1.1.Мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) шҽхсҽн ҥзе КФҤкҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм
документларны Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2.КФҤ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итҥче:
документлар бирҥче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килҥ-килмҽҥне
тикшерҥ ҥткҽрҽ;
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КФҤ АМСта гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында кҽгазьдҽ кҥрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлауны гамҽлгҽ ашыра;
КФҤ АМСтан гариза бастыра;
гариза бирҥчегҽ тикшерҥ һҽм имзалау ҿчен хҽбҽр итҽ;
имзаланганнан соң КФҤнең АИСДА имзаланган гаризасын сканерлый;
КФҤ АМСка электрон формада яки электрон рҽвештҽ тҽкъдим ителгҽн
документларны йҿкли, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
гариза бирҥчегҽ документларны кабул итҥ ҿчен расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
җибҽрҥгҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
3.3.1.3. МФЦ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башкарма комитетка
электрон формада (электрон эшлҽр пакетлары составында) мҿрҽҗҽгать итҥче
МФЦ структур бҥлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ кабул
ителгҽн документлар пакетын җибҽрҽ.
Административ процедураларның ҥтҽлеше нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: Башкарма комитетка электрон багланышлар системасы аша җибҽрелгҽн
гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен электрон
рҽвештҽ документлар кабул итҥ.
3.3.2.1. Гариза бирҥче Республика порталы аша электрон формада гариза
бирҥ ҿчен тҥбҽндҽге гамҽллҽрне башкара::
Республика порталында авторизацияне башкара;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон формада муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешҥ фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибҽрҽ (тиешле электрон гариза
формасындагы тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза Регламентның 2.5.6 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзалана;
электрон гариза җибҽрҥ турында хҽбҽрнамҽ ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ башкарыла.
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Административ процедураларның ҥтҽлеше нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: Башкарма комитетка җибҽрелгҽн электрон эш, электрон багланышлар
системасы аша.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка
документлар керҥ административ процедураны башкару ҿчен нигез булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) палата белгече (алга таба-документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).:
Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документларны
карап тикшерҥгҽ алганнан соң:
гаризага эш номеры һҽм «Документларны тикшерҥ» статусы бирелҽ, бу исҽ
Республика порталының шҽхси кабинетында чагылдырыла;
кергҽн электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн гариза бирҥче тарафыннан электрон
формада бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон образларын
ҿйрҽнҽ;
электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерҽ;
электрон култамганың чынбарлык шартларын ҥтҽҥне, Бердҽм порталга
мҿрҽҗҽгать итҥ юлы белҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалифицияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
ҥрнҽклҽре тапшырылган очракта) тикшерҽ.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ
аның чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланган очракта, баш тарту турында
карар проектында 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 маддҽсендҽге 11 пункты
булырга тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка
4 нче кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, электрон документ
ҽйлҽнеше системасы аша билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат, гариза кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ гаризада кҥрсҽтелгҽн ысул
белҽн мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гариза керҥ турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ
номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу датасын, файлларның исемнҽрен,

19

аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу
датасын җибҽрҽ.
3.3.3.2. Регламентның 3.3.3.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн процедураларны ҥтҽҥ,
техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза
карауга кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
карау ҿчен кабул ителгҽн документлар комплекты яисҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар
проекты.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
органнарга җибҽрҥ
3.4.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн кабул ителгҽн документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр), административ процедураны башкаруга вҽкалҽтле вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр) алу тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба - ведомствоара
запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
3.4.2. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат,
Регламентның 2.6.1 пунктында каралган документларны һҽм белешмҽлҽрне
тапшыру турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша (техник мҿмкинлек булмаганда – башка ысуллар белҽн) электрон
формада тҿзи һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар карау ҿчен гариза кабул
ителгҽн кҿнне башкарыла.
Хакимият органнарына һҽм (яки) хакимият органнарына буйсынган
оешмалар тарафыннан җибҽрелгҽн запрослар административ процедураларны
ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тора.
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан Регламентның 2.6.1 пунктының 1 - 6
бҥлеклҽрендҽ кҥрсҽтелгҽн документлар тапшырылган очракта, тиешле
ведомствоара гарызнамҽлҽр җибҽрелми.
3.4.3. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара
электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып
алына торган документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында
хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге срокларда
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;

20

җирле ҥзидарҽ органнары һҽм алар карамагындагы оешмалар карамагында
булган документлар (белешмҽлҽр) буенча – ҿч эш кҿненнҽн дҽ артмый;
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ
ведомствоара гарызнамҽлҽр җибҽргҽн ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.4.4. Ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
Росреестр, башкарма комитет карамагындагы ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша соратып алына торган документларны
(белешмҽлҽрне) ала яисҽ документ һҽм (яисҽ) мҽгълҥмат булмаганда баш тарту
турында хҽбҽрнамҽ;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, ведомствоара
гарызнамҽлҽр җибҽрелгҽн кҿннҽн алып ҿч эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту
турында карар проектын ҽзерли.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн Документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка
4 нче кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
формалаштырылган документлар комплектын электрон документлар
ҽйлҽнеше системасы аша, ГИСОГД аша, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы җирле ҥзидарҽ органнарына, ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек
тҽртибендҽ, ҥзара хезмҽттҽшлек турында килешҥ тҿзегҽн оешмаларга ҥзара ярдҽм
итешҥ турында килешҥдҽ каралган тҽртиптҽ килештерҥгҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге оешмалар тарафыннан проект документларын карау ҥзара
хезмҽттҽшлек турында килешҥдҽ билгелҽнгҽн вакытта гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту
турында карар проекты, килештерҥгҽ юнҽлдерелгҽн документлар комплекты.
3.4.5. Регламентның 3.4.2, 3.4.4 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып, шул
исҽптҽн регламентның 2.13 пункты нигезендҽ гариза теркҽгҽн мизгелдҽн алып
автомат рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.6. Регламентның 3.4 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты җиде эш кҿне тҽшкил итҽ.
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3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып,
ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр) комплекты керҥ тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат:
проект документларын килештерҥ барышында кергҽн искҽрмҽлҽрне һҽм
белешмҽлҽрне гомумилҽштерҥне ҥткҽрҽ;
инженерлык коммуникациялҽре трассаларына карата шҽһҽр тҿзелеше
документларына һҽм нормативларына тикшерҥ ҥткҽрҽ;
Генераль план һҽм планлаштыру проектлары нигезендҽ перспективалы
инженер коммуникациялҽре буенча кирҽкле мҽгълҥматларны җыюны тҽэмин итҽ;
мҽгълҥматны (шул исҽптҽн ГИСОГД) элек проектланган челтҽрлҽр, җир
кишҽрлеклҽре бҥлеп бирҥ, шҽһҽр тҿзелеше регламентлары, сак зоналары, кызыл
линиялҽр булу, топографик тҿшерҥ актуальлеген ачыклау буенча карый;
Регламентның 2.8.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында карар проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта:
ГИСОГД инженерлык коммуникациялҽре трассасын карап тикшерҥгҽ
тҽкъдим ителгҽн инженерлык коммуникациялҽре трассасын электрон рҽвештҽ
проект челтҽрлҽре базасына кертҽ (заказ бирҥче, проектлаучы, коммуникация
атамасы, объектның исеме, номеры һҽм бҽялҽмҽ датасы, килештерҥ турында
тамга: уңай, арадаш, тискҽре һ. б.);
инженерлык челтҽрлҽренең һҽм коммуникациялҽрнең башкарма схемасын
топографик планга тҿшерҥ турында хҽбҽрнамҽ проектын ҽзерли һҽм кирҽк
булганда, инженерлык коммуникациялҽре проектын килештерҥ кҽгазе алынмаган
саклык зоналары баланс тотучылары исемлеге белҽн килештерҥ кҽгазе ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе проектын билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар проекты,
инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникация трассаларының башкарма схемасын
топографик планга китерҥ турында белдерҥ проекты.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарту турындагы карар проектын килештерҥ һҽм имзалау (алга табапроектлар) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы структур
бҥлекчҽ җитҽкчесе, Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары, Башкарма комитет
җитҽкчесе тарафыннан башкарыла.
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Кисҽтҥлҽр булган документларның ҽзерлҽнгҽн проектлары муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы затка кире кайтарыла. Кисҽтҥлҽрне
бетергҽннҽн соң, документлар проектлары килешҥ һҽм кул кую ҿчен кабат
тапшырыла.
Башкарма комитет җитҽкчесе документларга кул куйганда Башкарма
комитетның вазыйфаи затлары тарафыннан регламентның административ
процедураларны ҥтҽҥ срокларын, аларның эзлеклелеген һҽм тулылыгын,
Башкарма комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи затларының электрон документ
ҽйлҽнеше системасында килешҥлҽрен ҥтҽҥне тикшерҽ.
Административ процедураларны ҥтҽҥ сроклары, аларның эзлеклелеге һҽм
тулылыгы ҿлешендҽ хокук бозулар ачыкланган очракта, Башкарма комитет
җитҽкчесе Регламентның 4.3 пункты нигезендҽ, хокук бозуларга юл куйган
затларны җаваплылыкка тарту инициативасы белҽн чыга.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турында карар, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар,
инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникация трассаларының башкарма схемасын
топографик планга тҿшерҥ турында белдерҥ.
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты-ҿч эш кҿне.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ)
3.7.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып
административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу
тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат-Башкарма
комитет җитҽкчесе (алга таба-документларны бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат).
Документлар бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ һҽм (яки) шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлеген тҽэмин итҥ буенча мҽгълҥмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥматларны
теркҽҥне һҽм кертҥне тҽэмин итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) электрон хезмҽт кҥрсҽтҥ юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе һҽм КФҤтҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
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Процедураларны ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, автомат рҽвештҽ дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган
мҽгълҥмат системасын кулланып гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре тҥбҽндҽгелҽрдҽн
гыйбарҽт: мҽгълҥмат системаларында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре
турында мҽгълҥмат урнаштыру, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре һҽм аны
алу ысуллары турында мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) белдерҥ.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ) тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап КФҤкҽ
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ электрон документның
кҽгазь формасында муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥче талҽбе
буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон
документның нҿсхҽсе аны тҿшерҥ кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне КФҤ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче республика порталы аша муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабинетына
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган, башкарма комитетның вҽкалҽтле
вазыйфаи затының (Башкарма комитет) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имзасы белҽн имзаланган документның электрон ҥрнҽге автомат рҽвештҽ
җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре тҥбҽндҽгелҽрдҽн
гыйбарҽт: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне раслаучы (шул
исҽптҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту) республика порталын
кулланып җибҽрҥ (бирҥ).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (5 нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
юридик кҿчкҽ ия булган, техник хатаның булуын таныклаучы документлар.
Муниципаль
хезмҽт
нҽтиҗҽсе
булган
документта
кҥрсҽтелгҽн
мҽгълҥматларда техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче
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(вҽкалҽтле вҽкил) почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), Республика
порталы яки КФҤ аша бирҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, кушымталы документлар белҽн гаризаны терки
һҽм документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽҥ датасыннан
алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн, документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи
затка карап тикшерҥгҽ җибҽрелгҽн гариза.
3.7.3. Документларны эшкҽртҥгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр
кертҥ максатларында Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны
гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган
документның оригиналын тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн ҥзе имза сала, яисҽ
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) адресына техник хата
булган документның тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан
яисҽ җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан
соң ике эш кҿне дҽвамында гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
бирелгҽн (юнҽлешле) документ.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне тикшереп тору тәртибе һәм рәвешләре
4.1. Җаваплы вазыйфаи затлар тарафыннан Регламент нигезлҽмҽлҽренең һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ талҽплҽрне билгели торган башка норматив
хокукый актларның ҥтҽлешен һҽм башкарылуын агымдагы контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итҥ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокукларын бозуларны ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, җирле
ҥзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен тикшереп тору рҽвешлҽре
тҥбҽндҽгелҽр:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ документлары проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ;
2) эш башкаруны тикшерҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрҥчелҽр;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешенҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
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ҥтҽҥче вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр,
шулай ук хокук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч чаралар кҥрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда
билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеге ҥтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыруга җаваплы җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе
урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыручы бҥлек башлыгы
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турындагы
нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе
һҽм рҽвешлҽре
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органы эшенең ярты еллык
яисҽ еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга) һҽм планнан тыш булырга
мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ (комплекслы
тикшерҥлҽргҽ) бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет
мҿрҽҗҽгате буенча каралырга мҿмкин.
4.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затларының муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында алар кабул итҽ торган (башкарыла торган) карарлары
һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) ҿчен җаваплылыгы
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча, мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең
хокуклары бозылган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплылыкка тартыла.
Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе белдерҥлҽрне вакытында тикшермҽгҽн
ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (башкарыла
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка
муниципаль хезмҽткҽрлҽр законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы булалар.
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4.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан да, тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм
рҽвешлҽренҽ карата талҽплҽрне характерлый торган нигезлҽмҽлҽр
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле
ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау
мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) карата, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәгенә, 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддәсендәге 1.1 ӛлешендә күрсәтелгән оешмаларга, шулай ук
аларның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, хезмәткәрләргә
карата судка кадәр (судтан тыш) тәртип
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең,
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽтне кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре,
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган кҥпфункцияле ҥзҽк, оешмалар, шулай ук
аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
белдерҥ хокукына ия.
Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала, шул исҽптҽн
тҥбҽндҽге очракларда:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 15.1 маддҽсендҽ кҥрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽҥ срогын
бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган
яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп итҥ яисҽ
гамҽлгҽ ашыру;
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4) Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
муниципаль хокукый актларда каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк
хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр
(судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерҥ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
6) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган тҥлҽҥне талҽп
итҥ;
7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең,
оешмаларның вазыйфаи затының, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның яисҽ аларның
хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда биргҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тартуы яисҽ
мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозуы. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ
вакытын һҽм тҽртибен бозу;
9) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору.
Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле ҥзҽккҽ 210-ФЗ
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номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
7 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш,
документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн документларның
яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка
кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына
һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле
ҥзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе
йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
5.2. Шикаять язмача кҽгазьдҽ, электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы), шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр югары органга (аның булганда) бирелҽ яисҽ ул
булмаганда, турыдан-туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе
тарафыннан карала. Кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр шушы кҥпфункцияле ҥзҽк
җитҽкчесенҽ тапшырыла. Кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ
Татарстан Республикасы норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. Оешмалар хезмҽткҽрлҽренең 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша,
кҥпфункцияле ҥзҽк аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмати
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. Кҥп функцияле ҥзҽкнең, кҥп
функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмат
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-
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телекоммуникация челтҽрен, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтларын, Бердҽм
порталны яисҽ республика порталын кулланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаять ҥз эченҽ алырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре,
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ
торган муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм (яисҽ) хезмҽткҽренең,
оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы булган очракта), яшҽҥ урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме,
мҿрҽҗҽгать итҥче - юридик зат урнашкан урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук
контактлы телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булган очракта);
3) муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽткҽре, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең
шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында
белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итҥче алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының яисҽ
муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) белҽн
килешми. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы
документлар (булганда), йҽ аларның кҥчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең иртҽгесеннҽн соңгы эш кҿненнҽн дҽ
соңга калмыйча теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп функцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ
куючы органга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмага яисҽ югарыдагы органга (булганда) килгҽн
шикаять аны теркҽгҽннҽн соң, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ шикаять белдергҽн очракта, аны теркҽгҽн кҿннҽн унбиш эш
кҿне эчендҽ каралырга тиеш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽ йҽ
рҿхсҽт ителгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн тҽртип бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн алып биш эш кҿне эчендҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:

30

1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм
хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясенең норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ,
канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган
кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язмача һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында
мотивлаштырылган җавап җибҽрелҽ.
5.7. канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле шикаятьне таныган очракта, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавап итеп башкарма комитет, кҥпфункцияле ҥзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган гамҽллҽр турында
мҽгълҥмат бирелҽ, ачыкланган хокук бозуларны муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт алу максатларында
башкарырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта,
кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне тикшерҥ барышында яисҽ нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
вазыйфаи зат, шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган
материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽ.

1 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган бланкы)

Инженерлык челтҽрлҽре һҽм коммуникациялҽр трассаларының башкарма
схемасын топографик планга кертҥ турында
ХҼБҼРНАМҼ
___________________________________________________ мҿнҽсҽбҽтенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)
проект документларын, эшлҽрне җитештерҥ проектын һҽм инженер-топография
№__________________
планын
карау
турында,
проектның
исеме
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
_______________________________________________________________ башкарылган,
№__________________________ _________________е. проектлауга бирем нигезендҽ.
Катнашучы участокның кадастр номеры: _________________________________
Яки җир кишҽрлеге урнашкан кадастр кварталының кадастр номеры: ________
__________________________________________________________________________
Тҽкъдим ителгҽн документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча инженерлык челтҽрлҽре һҽм
коммуникациялҽр трассаларының башкарма схемасын топографик планга кую турында
карар кабул ителгҽн.
Кушымта: хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен проектлау процессында һҽм җир
эшлҽрен 1 биттҽ 1 нҿсхҽдҽ башкарганда кузгатылырга мҿмкин булган кызыксынучы
затлар исемлеге.
Башкарма комитет җитҽкчесе

____________________
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Хҽбҽрнамҽгҽ
кушымта
Инженерлык коммуникациялҽре проектын килештерҥ кҽгазе
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
__________________________________________________________ башкарылган,
№________________________, ________________е. проектлауга бирем нигезендҽ,
заказчы_________________________________________________________.
җир кишҽрлегенең кадастр номеры:________________________________
яисҽ
кадастр
кварталының
җир
кишҽрлеге
урнашкан
кадастр
номеры:_______________________________________
Килешүче зат

дата

имза

* килешҥ мҽҗбҥри булган оешмалар кҥрсҽтелгҽн

мӛһер

комментарийлар
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2 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган бланкы)

Проект документациясен, эшлҽрне җитештерҥ проектын һҽм инженер-топография
планын килештерҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында
КАРАР
_______________________________________________мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)

гариза № _______ _____._____.________ее., ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында карар кабул ителде, шуңа бҽйле рҽвештҽ:
1.
2.

Вазыйфаи зат (ФИА)
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИА)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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3 нче кушымта
Юридик затлар ҿчен
___________________________________________
(җирле ҥзидарҽ органы исеме)

(оешманың һҽм оештыру-хокукый форманың тулы исеме)

йҿзендҽ:

(Җитҽкченең яисҽ башка вҽкалҽтле затның ФИА)

Мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен раслый торган
документ:
(документ тҿре)
(сериясе, номеры)
(кем тарафыннан, кайда бирелгҽн)

Юридик затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турында
белешмҽлҽр:
ОГРН

ИНН
Урнашу урыны

Элемтҽ ҿчен мҽгълҥмат:
тел.номеры1
тел.номеры2
эл. почта
Физик затлар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр ҿчен
ФИА
Шҽхесне раслаучы документ:
(документ тҿре)
(сериясе, номеры)
(кем тарафыннан, кайда бирелгҽн)

ШЭОРГН (ШЭ ҿчен)
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Теркҽлҥ адресы

Ышанычлылык буенча вҽкил яки законлы вҽкил:
ФИА
Шҽхесне раслаучы документ:
(документ тҿре)
(сериясе, номеры)
(кем тарафыннан, кайда бирелгҽн)

Вҽкалҽтлҽрне
реквизитлары:

раслый

торган

документның

Теркҽлҥ адресы

Элемтҽ ҿчен мҽгълҥмат:
тел.номеры1
тел.номеры2
эл. почта

ГАРИЗА
Проект документациясен, эшлҽрне җитештерҥ проектын һҽм объект ҿчен инженертопография планын каравыгызны сорыйм.
___________________________________________________________________________,
(исеме)

адрес буенча:
___________________________________________________________________________,
(объектның урнашу урыны адресы)

__________________________________________________________ башкарылган,
№________________________, ________________е. проектлауга бирем нигезендҽ,
заказчы ________________________________________________.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен минем адреска тҥбҽндҽге юл белҽн бирҥегезне
(җибҽрҥегезне) сорыйм:
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталының шҽхси
кабинетына электрон рҽвештҽ
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КФҤкҽ

Кушымта:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

Мҿрҽҗҽгать
итҥченең имзасы
(имзаны киңҽйтҥ)
Дата
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4 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган бланкы)

Проект документациясен, эшлҽрне җитештерҥ проектын һҽм инженер-топография
планын килештерҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар
_______________________________________________мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)

гариза № _______ _____._____.________ее., ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында карар кабул ителде, шуңа бҽйле рҽвештҽ:
1.
2.

Вазыйфаи зат (ФИА)
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИА)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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5 нче кушымта
Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитеты җитҽкчесенҽ
Кемнҽн: _____________________
Техник хатаны тӛзәтү турында
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
__________________________________________________________________
(хезмҽт кҥрсҽтҥ атамасы)
Язылган:__________________________________________________________
_____________________________________________________________
Дҿрес белешмҽлҽр:_______________________________________________
__________________________________________________________________
Тҿзҽтелгҽн техник хатаны тҿзҽтеп, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне ҥтенҽм.
Тҥбҽндҽге документларны китерҽм:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, мондый карарны җибҽрҥегезне сорыйм:
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________;
тҥбҽндҽге адрес буенча кҽгазь чыганактагы таныкланган кҥчермҽ
рҽвешендҽ:
________________________________________________________________.
Минем шҽхесемҽ караган һҽм мин тҽкъдим иткҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын чын-чынлап раслыйм. Гаризага кушып
бирелгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза тапшырган вакытта бу
документлар гамҽлдҽ һҽм дҿрес белешмҽлҽргҽия.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.А.)

Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитетының
2021 елның 29 июлендҽге
281 номерлы карарына
9 нчы кушымта
Торак урынны торак булмаган бинага һәм торак булмаган бинаны
торак булган бинага күчерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге административ регламенты (алга
таба – Регламент) торак бинаны торак булмаган бинага һҽм торак булмаган
бинаны торак булган бинага кҥчерҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең
стандартын һҽм тҽртибен (алга таба-муниципаль хезмҽт) билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга табамҿрҽҗҽгать итҥче).
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр мҽнфҽгатьлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вҽкалҽтле затлар һҽм физик затларның законлы вҽкиллҽре
(алга таба – мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) тҽкъдим итҽ ала.
1.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥмат:
1.3.1. муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
тҥбҽндҽгелҽргҽ урнаштырыла:
1) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре
биналарында урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы
мҽгълҥмат стендларында;
2) Муниципаль районының Интернет мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://alekseevskiy.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
тҥбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы башкарма
комитетында (алга таба – Башкарма комитет);
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телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ рҽвешендҽ) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазьдҽ почта аша, электрон рҽвештҽ.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат Республика реестрындагы
белешмҽлҽр нигезендҽ гариза бирҥчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥматтан файдалану мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан нинди дҽ булса
талҽплҽрне ҥтҽмичҽ, шул исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча,
гамҽлгҽ ашырыла, аны мҿрҽҗҽгать итҥченең техник чараларына урнаштыру
программа тҽэминатының хокук иясе белҽн лицензияле яисҽ башка килешҥ
тҿзҥне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итҥчене теркҽҥне яисҽ авторизациялҽҥне яисҽ
аларга шҽхси мҽгълҥматлар бирҥне кҥздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ,
кергҽн мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш
графигы, белешмҽ телефоннары); муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары һҽм
сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала
торган норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турындагы гаризаны карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында,
гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
барышы турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта
урнаштыру урыны турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең гамҽллҽренҽ яисҽ
гамҽл кылмауларына карата шикаять белдерҥ яисҽ гамҽллҽр кылмау тҽртибе
турында; Башкарма комитетның вазыйфаи затларының гамҽллҽрен яки гамҽл
кылмау турында мҽгълҥмат урнаштыру турында мҽгълҥмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы
бҥлекнең вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында кҥрсҽтелгҽн
мҽсьҽлҽлҽрне җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып 3 эш
кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ
бирелҽ. Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирҥ мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат
Алексеевск муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм Башкарма комитет
биналарындагы мҽгълҥмат стендларында мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен
урнаштырыла.
Мҽгълҥмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла
торган Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат муниципаль
хезмҽт турында 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
белешмҽлҽр, Регламентның булу урыны, белешмҽ телефоннары, Башкарма
комитетының эш вакыты турындагы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ гаризаларны
кабул итҥ графигы турындагы белешмҽлҽр керҽ.
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1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми
бастырып чыгару чыганакларын кҥрсҽтеп), муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль
районның рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең
читтҽн торып эш урыны – «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽрен раслау турында»
2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте карары
белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан
Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл) җирлегендҽ һҽм шҽһҽр
округында тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офисы);
техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн
һҽм документка (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр шуларга нигезлҽнеп кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең
туры килмҽвенҽ китергҽн хата (язу, хҽреф хатасы, грамматик яисҽ арифметик хата
йҽ мондый хата);
ИАБС - Электрон рҽвештҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кулланыла
торган
мҽгълҥмати
системаларның
мҽгълҥмати-технологик
хезмҽттҽшлеген тҽэмин итҥче инфраструктурада идентификация һҽм
аутентификациянең бердҽм системасы.
Мҽгълҥмати аралашуда катнашучыларның (мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең һҽм
башкарма хакимият органнарының һҽм җирле ҥзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының) дҽҥлҽт мҽгълҥмат системаларында һҽм башка мҽгълҥмат
системаларында булган мҽгълҥматтан файдалануын тҽэмин итҥче федераль
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы;
КФҤ - «Татарстан Республикасында дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге» дҽҥлҽт бюджет учреждениесе;
КФҤ АМС - Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽренең автоматлаштырылган мҽгълҥмат
системасы.
Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - гариза)
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның
27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддҽсендҽге 3 пункты (алга
таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ аңлашыла.
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Торак бинаны торак булмаган бинага һҽм торак булмаган бинаны торак
бинага кҥчерҥ.
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру органы
атамасы
Татарстан
комитеты.

Республикасы

Алексеевск муниципаль районы башкарма

2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенҽ тасвирлама
2.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе торак (торак булмаган) бинаны
торак булмаган (торак булган) бинага кҥчерҥ (кҥчерҥдҽн баш тарту) турында
хҽбҽрнамҽ (1 нче кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «Электрон
имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба – 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ Республика порталының шҽхси
кабинетына Башкарма комитет (яисҽ Башкарма комитет) вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн имзаланган электрон
документ рҽвешендҽ җибҽрелҽ.
2.3.3. Гариза бирҥченең телҽге буенча, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
КФҤтҽ Башкарма комитет тарафыннан җибҽрелгҽн, КФҤ мҿһере һҽм КФҤ
хезмҽткҽре имзасы белҽн расланган кҽгазьдҽ бастырылган электрон документ
нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ яки электрон документ нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген исҽпкҽ алып,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
законнарында каралган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган
документларны бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогы-17 эш кҿненнҽн дҽ артмый.
Мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ
Россия
Федерациясе
Торак
кодексының
23 маддҽсендҽге 2 ҿлешендҽ, 26 маддҽсендҽге 2.1 ҿлешендҽ каралган
документларны тапшыру зарурлыгы турында хҽбҽрнамҽ җибҽрелгҽн очракта,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты-32 эш кҿне.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты гаризаны теркҽгҽннҽн соң икенче кҿнне
исҽплҽнҽ башлый.
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2.4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору каралмаган.
2.4.3. Электрон документ формасында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булып торган документ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм
теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе
2.5.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итҥ
категориясенҽ һҽм нигезенҽ карамастан, тҥбҽндҽге документларны тапшыра:
1) шҽхесне раслаучы документ (КФҤкҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ бирелҽ);
2) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ,
мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать
иткҽн очракта (физик затларның законлы вҽкиллҽреннҽн тыш);
3) гариза:
- КФҤкҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазьдҽ документ формасында
(2 нче кушымта);
- электрон формада (тиешле мҽгълҥматларны гаризаның электрон
формасына кертҥ юлы белҽн тутырыла), Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽренҽ
туры китереп, Республика порталы аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ имзаланган;
4) кҥчерелҽ торган бинага (тҿп нҿсхҽлҽр яки нотариаль тҽртиптҽ расланган
кҥчермҽлҽр) хокук билгели торган документлар, ҽгҽр аңа хокук кҥчемсез
милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн булса, яңа тҿзелешлҽрдҽ эшлҽр
башкару очрагыннан тыш, бинага теркҽлгҽн хокуклар булмаганда, аңа хокук
теркҽлмҽгҽн булса;
Ҿлешлҽп тҿзҥдҽ катнашу шартнамҽсе буенча йорт-йортларда эшлҽр
башкарганда, торакка теркҽлгҽн хокуклары булмаган очракта, Регламентның
2.5.1 пунктының 4 пунктчасында каралган хокук билгели торган документлар
урынына, мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тҥбҽндҽге документлар тапшырыла:
а) ҿлешлҽп тҿзҥдҽ катнашу турында шартнамҽ (килешҥдҽ тҿзҥченең бинаны
ҥзгҽртеп планлаштыруга ризалыгы булырга тиеш) яисҽ нотариуста расланган
кҥчермҽ;
б) ҿлешле тҿзелештҽ катнашу шартнамҽсе буенча хокукларны бирҥ турында
шартнамҽ (шартнамҽ буенча хокуклардан бирелгҽн булса) йҽ нотариаль раслаган
кҥчермҽ;
в) кҥчемсез милекне кабул итҥ-тапшыру акты йҽ нотариуста расланган
кҥчермҽ;
г) тҿзҥчедҽн, ҿлешлҽп тҿзҥдҽ катнашучының килешҥ буенча йҿклҽмҽлҽре
тулысынча ҥтҽлгҽнлеге турында белешмҽ (ҽгҽр кҥчемсез милекне кабул итҥтапшыру актында ҽлеге йҿклҽмҽлҽрнең ҥтҽлеше турында мҽгълҥмат юк икҽн);
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5) кҥчерелҽ торган бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) яңадан планлаштыру
проекты (ҽгҽр ҥзгҽртеп кору һҽм (яки)яңадан планлаштыру мондый бинаны торак
яки торак булмаган бина буларак куллануны тҽэмин итҥ ҿчен кирҽк булган
очракта) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽнгҽн һҽм рҽсмилҽштерелгҽн;
6) Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендҽ торак урынын торак
булмаган бинага кҥчерҥгҽ, шул исҽптҽн торак-коммуналь хуҗалыкның дҽҥлҽт
мҽгълҥмат системасын кулланып, читтҽн торып тавыш бирҥ юлы белҽн
ҥткҽрелгҽн, аларның ризалыгы турында карар ҥз эченҽ алган кҥпфатирлы йортта
биналарның милекчелҽренең гомуми җыелышы беркетмҽсе;
7) кҥчерелҽ торган бинага якын булган барлык биналарның һҽр
милекчесенең торак бинаны торак булмаган бинага кҥчерҥ ризалыгы.
Кҥчерелҽ торган бинага якын булып кҥчерелҽ торган бҥлмҽгҽ ия булган яки
турыдан-туры яки кҥчерелҽ торган бина ҿстендҽ урнашкан биналар таныла.
Кҥчерелҽ торган бинага якын булган барлык биналарның һҽр милекчесенең торак
бинаны торак булмаган бинага кҥчерҥгҽ ризалыгы кҥчерелҽ торган бинага караган
бина милекчесе тарафыннан аның ихтыяр белдерҥен билгелҽргҽ мҿмкинлек бирҽ
торган язма рҽвештҽ рҽсмилҽштерелҽ. Бу килешҥдҽ кҥчерелҽ торган бинага якын
урнашкан бина милекчесенең фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса), юридик
затның - кҥчерелҽ торган бинага якын урнашкан бина милекчесенең тулы исеме
һҽм тҿп дҽҥлҽт теркҽҥ номеры, кҥрсҽтелгҽн бина милекчесенең паспорт
белешмҽлҽре, кҥрсҽтелгҽн бина милекчесенең номеры, кҥрсҽтелгҽн бинага
милекче хокукын раслый торган документлар реквизитлары кҥрсҽтелҽ.
2.5.2. Гариза һҽм кушымта бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тҥбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган (расланган)
электрон документлар рҽвешендҽ КФҤ аша һҽм кҽгазьдҽ һҽм электрон
документлар рҽвешендҽ;
2) Республика порталы аша электрон формада.
2.5.3. Физик затлар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр гариза һҽм кирҽкле
документларны республика порталы аша җибҽргҽндҽ гаризаны гади электрон
имза белҽн имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен гариза бирҥчегҽ ЕСИА да теркҽлҥ
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алу язмасын стандарт
дҽрҽҗҽсеннҽн дҽ ким булмаган дҽрҽҗҽгҽ кадҽр расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре гариза һҽм кирҽкле документларны Республика порталы аша
җибҽргҽндҽ гаризаны кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
имзалыйлар.
Регламентның 2.5.1 пунктының 2, 4-7 бҥлеклҽрендҽ кҥрсҽтелгҽн
документларны республика порталы аша тапшырганда мҿрҽҗҽгать итҥче
документларның электрон рҽвешлҽрен йҽ «Электрон имза турында» 2011 елның
06 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган документларны, шул исҽптҽн
нотариуслар белҽн, электрон рҽвештҽ тапшыра.
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2.5.4. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ тыела:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисҽ
аларны гамҽлгҽ ашыру каралмаган гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыру ҿчен документлар
һҽм мҽгълҥмат бирҥ;
2) муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽҥлҽт органнарына,
җирле ҥзидарҽ органнарына, оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ белҽн бҽйле гамҽллҽрне,
шул исҽптҽн килешҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр алу һҽм кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ кҥрсҽтелҽ торган документлар һҽм мҽгълҥмат алудан тыш, шул
исҽптҽн 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 маддҽсендҽге 1 ҿлешендҽ
кҥрсҽтелгҽн исемлеккҽ кертелгҽн (кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр);
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканда, яисҽ тҥбҽндҽге
очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яки) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн
документлар һҽм мҽгълҥмат бирҥ:
а) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив хокукый актларның
талҽплҽрен ҥзгҽртҥ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны беренче
тапкыр биргҽннҽн соң;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тартканнан соң бирелгҽн документларда, яисҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ яисҽ элек бирелгҽн документлар комплектына кертелмҽгҽн хаталар
булу;
в) документларның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлану яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканнан соң, йҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканнан соң мҽгълҥматны ҥзгҽртҥ.;
г) Башкарма комитетның, КФҤ хезмҽткҽренең вазыйфаи затының, КФҤ
хезмҽткҽренең хаталы яки хокукка каршы гамҽллҽре (гамҽл кылмау) фактын
(билгелҽрен) ачыклау, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта Башкарма комитет җитҽкчесе имзасы белҽн язмача
рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук бирелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документлар һҽм
мҽгълҥматны кҽгазь чыганакта бирҥ, мондый документларга тамга салу йҽ аларны
алу дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм
федераль законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм дҽҥлҽт органнары яки
җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
аларны, шул исҽптҽн электрон формада алу ысулларын, аларны бирҥ тҽртибен,
дҽҥлҽт органы, җирле ҥзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар белҽн эш итҥче

8

оешма карамагында булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге
2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында тҥбҽндҽгелҽр алына:
1) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан (кҥчемсез милек
объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълҥматлар
тупланган) белешмҽлҽр - дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль
хезмҽте (Росреестр);
2) кҥчерелҥче бинаның техник тасвирламасы булган планы (ҽгҽр кҥчерелҥче
бина торак булып, мондый бинаның техник паспорты булса) - Росреестр;
3) кҥчерелҥче бина – Росреестр урнашкан йортның катлар планы.
4) юридик зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта юридик затларның Бердҽм дҽҥлҽт
реестрыннан Федераль салым хезмҽтеннҽн белешмҽлҽр соратып алына;
5) индивидуаль эшкуар мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, Федераль салым
хезмҽтеннҽн индивидуаль эшкуарларның Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан белешмҽлҽр
соратып алына;
6) Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары (тарихи
һҽм мҽдҽни ядкҽрлҽр) Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан –мҽдҽни мирас объектларын
саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты;
7) кҥпфатирлы йортта урнашкан бина яисҽ йорт архитектура, тарих һҽм
мҽдҽният ядкарьлҽрен саклау буенча орган - федераль, региональ ҽһҽмияттҽге
мҽдҽни мирас объекты булган очракта, ачыкланган мҽдҽни мирас объекты мҽдҽни мирас объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты кҥпфатирлы йорттагы бинаны яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру
турында архитектура, тарих һҽм мҽдҽният һҽйкҽллҽрен саклау органы бҽялҽмҽсе;
кҥпфатирлы йорт җирле (муниципаль) ҽһҽмияттҽге мҽдҽни мирас объекты булган
очракта - муниципаль район башкарма комитеты;
8) ҿлешлҽп тҿзҥдҽ катнашу шартнамҽсе буенча тҿзелгҽн йорт-йортларда
эшлҽр башкарганда, объектны файдалануга тапшыруга рҿхсҽт-муниципаль район
башкарма комитеты;
9) яшҽҥ урыны буенча (тору) теркҽлҥ турында мҽгълҥматлар-Россия ЭЭМ;
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең законлы вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслаучы
документ (Россия Федерациясе граждан хҽле актларын теркҽҥ органнары
тарафыннан бирелгҽн туу турында таныклык яки Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ опека һҽм попечительлек органнары тарафыннан бирелгҽн документ
ҿлешендҽ) - граждан хҽле актларының бердҽм дҽҥлҽт реестры яисҽ социаль
тҽэминатның Бердҽм дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче Регламентның 2.6.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн
документларны (белешмҽлҽрне), мондый документларны тҿзҥ һҽм имзалауга
вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн расланган
электрон документлар рҽвешендҽ, Республика порталы аша гариза биргҽндҽ яисҽ
КФҤтҽ кҽгазьдҽ кҥрсҽтелгҽн документларны (белешмҽлҽрне) бирергҽ хокуклы.
2.6.3. Кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт хакимияте органнары, башкарма комитетның
структур бҥлекчҽлҽре тарафыннан документлар һҽм белешмҽлҽрне тапшырмау
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(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез
була алмый.
2.6.4. Кҥрсҽтелгҽн органнарның вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) карамагында
булган документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (ҥз вакытында
тапшырмаган (тапшырмаган) хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
2.6.5. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен гариза бирҥче тарафыннан тҥлҽҥ кертҥне
раслаучы документлар талҽп итҥ тыела.
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
белешмҽлҽр булган документларны тапшырмау мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартуы ҿчен нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту нигезлҽренең тулы исемлеге
2.7.1. Документлар кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен тҥбҽндҽгелҽр нигез була:
1) Регламентның 2.5.1 пункты нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
мҿстҽкыйль тапшырылырга тиеш булган документлар тапшырмау, йҽ каршы
мҽгълҥматлар булган документларны тапшыру;
2) ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек кысаларында соратып алынган
законлы вҽкиллҽр турында белешмҽлҽрне расламау, гариза (гарызнамҽ)
мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн яисҽ вҽкалҽтле зат тарафыннан гариза бирҥ;
3) тиешле органга документлар тапшыру;
4) дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр, килешенмҽгҽн
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зыяннар булган документларны, ҥз кҿчен югалткан
документларның эчтҽлеген бертҿсле аңлатырга мҿмкинлек бирми торган
документлар тапшыру;
5) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне алучы булмаган затка
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать итҥ;
6) гаризаның электрон формасында мҽҗбҥри кырларны дҿрес тутырмау,
гаризаның электрон формасында һҽм тапшырылган документларда каршылыклы
мҽгълҥматлар булу;
7) гамҽлдҽге законнарны бозып, гариза (гарызнамҽ) һҽм башка документлар
электрон култамга белҽн кул куелган;
8) электрон документлар аларны бирҥ форматына талҽплҽргҽ туры килми
һҽм (яки) укылмый.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Гариза һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итҥчене кабул итҥ
вакытында да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан
ведомствоара мҽгълҥмати бҽйлҽнешлҽрдҽн файдаланып, муниципаль хезмҽт
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кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) алганнан соң да, гаризаны
теркҽгҽннҽн соң 7 эш кҿненнҽн дҽ артмаган вакыт эчендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту турындагы карар, баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, Регламентка
3 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, Башкарма
комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ квалификацияле электрон имза белҽн кҿчҽйтелгҽн рҽвештҽ
имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Республика порталының шҽхси кабинетына һҽм
(яки) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турында карар кабул ителгҽн кҿнне КФҤгҽ җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар
Бердҽм порталда бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе
турындагы мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, гаризаны һҽм башка
документларны кабул итҥдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору яисҽ кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.8.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге:
1) регламентның 2.5.1 пунктында билгелҽнгҽн документларны тапшырмау,
аларны бирҥ бурычы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ йҿклҽнгҽн;
2) Башкарма комитетка торак бинаны торак булмаган бинага яки торак
булмаган бинаны торак булган бинага кҥчерҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки)
мҽгълҥмат булмауны таныклаучы, Регламентның 2.6.1 пунктының 1-3, 6
пунктчалары нигезендҽ, ҽгҽр тиешле документ мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан ҥз
инициативасы белҽн тапшырылмаган булса, дҽҥлҽт хакимияте органы, җирле
ҥзидарҽ органы яисҽ оешманың ведомствоара запросына җавап бирҥ. Кҥрсҽтелгҽн
нигез буенча бинаны кҥчерҥдҽн баш тарту, ҽгҽр Башкарма комитет кҥрсҽтелгҽн
җавапны алганнан соң мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ мондый җавапны алу турында хҽбҽр
иткҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ документны һҽм (яисҽ) аны торак бинаны
торак булмаган бинага яки торак булмаган бинаны торак булган бинага кҥчерҥ
ҿчен кирҽкле мҽгълҥматны Регламентның 2.6.1 пунктының 1-3, 6.1 пунктчалары
нигезендҽ торак бинага кҥчерҥ ҿчен тҽкъдим иткҽн һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн
шундый документ һҽм (яисҽ) мҽгълҥматны белдерҥ җибҽрелгҽн кҿннҽн алып
унбиш эш кҿне эчендҽ алмаган очракта рҿхсҽт ителҽ;
3) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
4) торак урынны торак булмаган бинага һҽм торак булмаган бинаны
кҥпфатирлы йортта торак урынына кҥчерҥ шартларын ҥтҽмҽҥ, атап ҽйткҽндҽ:
а) Россия Федерациясе Торак кодексы һҽм Россия Федерациясе Шҽһҽр
тҿзелеше кодексы талҽплҽрен бозу;
б) кҥчерелҽ торган бинадан файдалану мҿмкин булмаса, кҥчерелҽ торган
бина торак бинаның бер ҿлеше булып торса йҽ ҽлеге бина милекчесе яки башка
граждан тарафыннан даими яшҽҥ урыны сыйфатында кулланыла (торак бинаны
кҥпфатирлы йортта торак булмаган бинага кҥчергҽндҽ);
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в) ҽгҽр фатирны кҥпфатирлы йортта торак булмаган бинага кҥчергҽндҽ
талҽплҽр ҥтҽлмҽсҽ:
- бина кҥрсҽтелгҽн йортның беренче катында урнашкан;
- бина кҥрсҽтелгҽн йортның беренче катыннан югарырак урнашкан, ҽмма
турыдан-туры торак булмаган бинага кҥчерелҽ торган фатир астында урнашкан
биналар торак булып тормый;
- бина социаль файдаланудагы наемлы йортта урнашкан;
г) дини эшчҽнлекне гамҽлгҽ ашыру максатларында кҥпфатирлы йортта
торак бинаны торак булмаган бинага кҥчерҥ;
д) ҽгҽр кҥчерелҽ торган бина торак урыны җавап бирергҽ тиешле
билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ җавап бирми яки кҥчерелҽ торган бинаның билгелҽнгҽн
талҽплҽргҽ туры килҥен тҽэмин итҥ мҿмкинлеге булмаса (кҥпфатирлы йортта
торак бинаны торак булмаган бинага кҥчергҽндҽ);
е) ҽгҽр кҥчерелҥче бинага милек хокукы нинди дҽ булса затларның
хокуклары белҽн авырса (бина залог предметы булып тора, найм, аренда һ. б.);
5) кҥпфатирлы йорттагы бинаны ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) яңадан
планлаштыру проектының закон талҽплҽренҽ туры килмҽве;
6) мҿрҽҗҽгать итҥче инициативасы буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турында гаризаны кире алу.
2.8.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге
тҿгҽл булып тора.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар, баш тарту
сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, Регламентка 1 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ
рҽсмилҽштерелҽ, кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн Башкарма
комитетның (Башкарма комитет) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан имзалана
һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар
кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетына һҽм (яки) КФҤнҽ
җибҽрелҽ.
2.8.6. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза Бердҽм порталда
бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган (бирелҽ торган) документ (документлар) турында
белешмҽлҽр
Кҥпфатирлы йортта бинаны яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыру проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ махсуслаштырылган оешмалар
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тарафыннан эшлҽҥ һҽм аларны рҽсмилҽштерҥ (ҥзгҽртеп кору һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыру мондый бинаны торак яисҽ торак урыны буларак куллануны тҽэмин
итҥ ҿчен талҽп ителгҽн очракта).
2.11. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥ ҿчен тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре, мондый тҥлҽҥнең
кҥлҽмен исҽплҽҥ методикасы турында мҽгълҥматны да кертеп
Кҥпфатирлы йортта бинаны яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ) яңадан
планлаштыру проектын эшлҽгҽн һҽм тҿзегҽн ҿчен тҥлҽҥ кҥлҽме һҽм тҽртибе
мҿрҽҗҽгать итҥче һҽм кҥпфатирлы йортта (махсуслаштырылган оешма) бинаны
яңадан урнаштыру һҽм (яисҽ) яңадан планлаштыру проектын эшлҽҥче килешҥ
нигезендҽ яклар тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешма тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта
кҿтҥнең максималь срогы
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтҥ вакыты-15 минуттан
да артык тҥгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽт һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать
итҥченең ҥтенечен теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе, шул исҽптҽн электрон формада
2.13.1. Гариза биргҽн кҿнне КФҤгҽ шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ гариза
бирҥчегҽ теркҽлҥ номеры һҽм электрон гариза бирҥ датасы белҽн КФҤ
АМСтанҿземтҽ бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибҽргҽндҽ гариза бирҥче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта
аша гариза җибҽрелгҽн, анда теркҽҥ номеры һҽм гариза бирҥ датасы кҥрсҽтелҽ.
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ залына, кҿтҥ залына, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында запросларны тутыру урыннарына, аларны тутыру ҥрнҽклҽренҽ
һҽм һҽр муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар исемлегенҽ,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа
мҽгълҥматларын урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерҥ, шул исҽптҽн федераль законнар
һҽм инвалидларны социаль яклау турында Татарстан Республикасы законнары
нигезендҽ инвалидлар ҿчен кҥрсҽтелгҽн объектларның ҥтемлелеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм янгын
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сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ
ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрне кабул итҥ урыннары документларны рҽсмилҽштерҥ
ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълҥмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥе
(бинага уңайлы чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ кҥчеп йҿрҥ) тҽэмин ителҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедиа мҽгълҥматы мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥ
максатларында тҥбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) кҥрҥ һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итҥ функциясенең тотрыклы бозылуы
булган инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм кҥрсҽтҥ;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерҥ мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт кҥрсҽтҥлҽргҽ тоткарлыксыз керҥен тҽэмин итҥ
ҿчен кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълҥмат йҿртҥчелҽрне аларның тормыш
эшчҽнлеген чиклҽҥне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен тавыш һҽм кҥрҥ мҽгълҥматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълҥматны Брайль рельефлынокталы шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽче кертҥне;
6) этне озатучыны Россия Федерациясе Хезмҽт һҽм социаль яклау
министрлыгының 2015 елның 22 июнендҽге 386н номерлы «Эт-ҥткҽргечне махсус
укытуны раслаучы документ формасын һҽм аны бирҥ тҽртибен раслау турында»
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн рҽвештҽ һҽм тҽртиптҽ махсус укытуны раслый торган
документ булган очракта һҽм аны бирҥ.
2.14.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ гамҽлгҽ ашырыла торган объектлардан
һҽм Регламентның 2.14.2 пунктының 1-4 бҥлеклҽрендҽ кҥрсҽтелгҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ кулланыла торган чаралардан инвалидларның файдалана
алуын тҽэмин итҥ ҿлешендҽ талҽплҽр 2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга
тапшырылган яисҽ модернизация узган объектларга һҽм чараларга карата
кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдалану мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның
дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге, шул исҽптҽн мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽрдҽн
файдаланып, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ)муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҿмкинлеге
йҽ мҿмкинлеге булмау (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле ҥзидарҽ органының
телҽсҽ кайсы Территориаль бҥлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥчене сайлау буенча
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
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кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
турындагы соратып алу юлы белҽн, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
15.1 маддҽсендҽ каралган (комплекслы запрос)
2.15.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥтемлелек кҥрсҽткечлҽре
тҥбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
1) җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада
документлар кабул ителҽ торган бина урнашкан;
2) кирҽкле санда белгечлҽр, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар
кабул ителҽ торган биналар булу;
3) мҽгълҥмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе
һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥмат булу;
4) инвалидларга алар хезмҽтлҽрен башка затлар белҽн бертигез дҽрҽҗҽдҽ
алырга комачаулаучы каршылыкларны җиңҥдҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфат кҥрсҽткечлҽре тҥбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итҥ һҽм карау срокларын ҥтҽҥ;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын ҥтҽҥ;
3) Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар белҽн багланышлары саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ
хезмҽткҽрлҽре белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза
биргҽндҽ бер тапкыр башкарыла;
4.2) бер тапкыр КФҤтҽ электрон документның кҽгазь формасында
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар
белҽн бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥматны
мҿрҽҗҽгать итҥче Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҤтҽ алырга
мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҿрҽҗҽгать итҥчене яшҽҥ урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽҥ (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ
сайлау буенча телҽсҽ кайсы КФҤтҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ комплекслы гарызнамҽ составында кҥрсҽтелҽ.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстерриториаль принцип буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
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2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать
итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
Республика порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм
мҽгълҥматны бирҥ;
в) электрон рҽвештҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризаларның ҥтҽлеше турында белешмҽлҽр алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын
бҽялҽҥне гамҽлгҽ ашырырга;
д) муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алырга;
е) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары,
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерҥ процессын тҽэмин итҥче федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы
порталы, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ башкарылган карарларга
һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) шикаять бирҥ һҽм гамҽл кылмау.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең КФҤкҽ кабул итҥгҽ язылуы (алга таба язма) Республика порталы, КФҤ контакт-ҥзҽге телефоны ярдҽмендҽ башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кабул итҥ ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка
кҥпфункцияле кабул итҥ графигының ҥзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу
мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн датага язылу бу дата башланганчы бер тҽҥлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ соратып алына торган мҽгълҥматларны кҥрсҽтергҽ кирҽк, шул
исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн дата һҽм кабул итҥ вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры
килмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган
документларга алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ талонны раслау
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче электрон почта адресын хҽбҽр
итсҽ, кҥрсҽтелгҽн адреска, кабул итҥ датасын, вакытын һҽм урынын кҥрсҽтеп,
алдан язылуны раслау турында мҽгълҥмат җибҽрелҽ.
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Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итҥче мҽҗбҥри тҽртиптҽ
хҽбҽр ителҽ, алдан язылу кабул итҥнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут
ҥткҽннҽн соң килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга
хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация
һҽм аутентификация ҥтҥдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башка гамҽллҽр кылуны,
кабул итҥ максатын кҥрсҽтҥне, шулай ук кабул итҥ ҿчен вакытлыча интервалның
озынлыгын исҽплҽҥ ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирҥне талҽп итҥ тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ процедураларны электрон
рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук күп функцияле үзәкләрдә
административ процедураларны башкару үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеге тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ;
2) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ
3.2.1.Мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле
мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате административ процедураны башкару ҿчен нигез
булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып тора:
- мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгатендҽ;
- мҿрҽҗҽгать итҥченең Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгатендҽ-инфраструктура
ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат).
3.2.2.Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽтне КФҤтҽ шҽхсҽн ҥзе һҽм
телефон һҽм электрон почта аша кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында
консультация алырга хокуклы.
КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, составы, бирелҽ торган
документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультациялҽр бирҽ.
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Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала
http://mfc16.tatarstan.ru
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документлар
формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка телефон һҽм электрон почта
аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук республика Порталында, Башкарма комитет
сайтында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары, шул исҽптҽн
составы, тапшырыла торган документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт алу
ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация алырга хокуклы.
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать кергҽн
кҿннҽн ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документлар
формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау
3.3.1. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен документлар кабул итҥ
яисҽ КФҤнең читтҽн торып эшлҽҥ урыны.
3.3.1.1.Мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) шҽхсҽн ҥзе КФҤкҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм
документларны Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2. КФҤ хезмҽткҽре, гаризалар кабул итҥне алып баручы:
гариза бирҥченең шҽхесен раслый;
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
документлар бирҥче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килҥ-килмҽҥне
тикшерҥ ҥткҽрҽ;
КФҤ АМСта гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында кҽгазьдҽ кҥрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлауны гамҽлгҽ ашыра;
КФҤ АМСтан гариза бастыра;
гариза бирҥчегҽ тикшерҥ һҽм имзалау ҿчен хҽбҽр итҽ;
имзаланганнан соң КФҤнең АИСДА имзаланган гаризасын сканерлый;
КФҤ АМСка электрон формада яки электрон рҽвештҽ тҽкъдим ителгҽн
документларны йҿкли, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
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гариза бирҥчегҽ документларны кабул итҥ ҿчен расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: җибҽрергҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
3.3.1.3. КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башкарма комитетка
электрон рҽвештҽ (электрон эшлҽр пакетлары составында) кабул ителгҽн
документлар пакетын мҿрҽҗҽгать итҥче МФЦ структур бҥлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен электрон
рҽвештҽ документлар кабул итҥ.
3.3.2.1. Гариза бирҥче Республика порталы аша электрон формада гариза
бирҥ ҿчен тҥбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизацияне башкара;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон формада муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешҥ фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибҽрҽ (тиешле электрон гариза
формасындагы тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы федераль закон талҽплҽре һҽм 210-ФЗ
номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яки)
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн) имзалана;
электрон гариза җибҽрҥ турында хҽбҽрнамҽ ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитетка җибҽрелгҽн электрон эш,
электрон багланышлар системасы аша.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка
документлар керҥ административ процедураны башкару ҿчен нигез булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) палата белгече (алга таба-документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).:
Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документларны
карап тикшерҥгҽ алганнан соң:
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гаризага эш номеры һҽм «Документларны тикшерҥ» статусы бирелҽ, бу исҽ
Республика порталының шҽхси кабинетында чагылдырыла;
кергҽн электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн гариза бирҥче тарафыннан электрон
формада бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон образларын
ҿйрҽнҽ;
электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерҽ;
электрон култамганың чынбарлык шартларын ҥтҽҥне, Бердҽм порталга
мҿрҽҗҽгать итҥ юлы белҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалифицияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
ҥрнҽклҽре тапшырылган очракта) тикшерҽ.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ
аның чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланган очракта, баш тарту турында
карар проектында 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 маддҽсендҽге 11 пункты
булырга тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка
3 нче кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, электрон документ
ҽйлҽнеше системасы аша билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Карар проектны килештерҥ Регламентның 3.5.5 пунктында каралган
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат, гариза кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ гаризада кҥрсҽтелгҽн ысул
белҽн мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гариза керҥ турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ
номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу датасын, файлларның исемнҽрен,
аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу
датасын җибҽрҽ.
3.3.3.2. Регламентның 3.3.3.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн процедураларны ҥтҽҥ,
техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза
карауга кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына һҽм (яисҽ) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр.

20

3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
органнарга җибҽрҥ
3.4.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн кабул ителгҽн документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр), административ процедураны башкаруга вҽкалҽтле вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр) алу тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба - ведомствоара
запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
Ведомствоара гарызнамҽлҽрне җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат,
Регламентның 2.6 пунктында каралган документларны һҽм белешмҽлҽрне
тапшыру турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша (техник мҿмкинлек булмаганда – башка ысуллар белҽн) электрон
формада тҿзи һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар карау ҿчен гариза кабул
ителгҽн кҿнне башкарыла.
Хакимият органнарына һҽм (яки) хакимият органнарына буйсынган
оешмалар тарафыннан җибҽрелгҽн запрослар административ процедураларны
ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тора.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара
электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып
алына торган документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында
хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт тарафыннан билгелҽнгҽн процедуралар тҥбҽндҽге срокларда
башкарыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
җирле ҥзидарҽ органнары һҽм алар карамагындагы оешмалар карамагында
булган документлар (белешмҽлҽр) буенча – ҿч эш кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос
килгҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм
җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул
ителгҽн Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында
билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документлар (белешмҽлҽр), йҽ ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерҥ.
3.4.3. Ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ документ
һҽм (яки) мҽгълҥмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ ала;
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Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, ведомствоара
запрослар җибҽрелгҽн кҿннҽн биш эш кҿне узгач, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар проектын
ҽзерли.
документлар һҽм (яисҽ) Регламентның 2.6.1 пунктының 1-3,
6.1 пунктчаларында каралган мҽгълҥмат булмаган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн
Республика порталында һҽм (яисҽ) КФҤтҽ шҽхси кабинетка хҽбҽр җибҽрҥ юлы
белҽн кирҽкле документларны соратып ала. Мҿрҽҗҽгать итҥче документларны
хҽбҽр җибҽрелгҽн кҿннҽн алып 15 эш кҿне эчендҽ тапшырырга хокуклы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн Документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка
3 нче кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерҥ Регламентның 3.5.5 пунктында
каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар проекты, документларны
тапшыру кирҽклеге турында хҽбҽр итҥ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документлар (белешмҽлҽр) комплекты.
3.4.4. Регламентның 3.4.1, 3.4.3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын, шул исҽптҽн гаризаны
Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ теркҽгҽн мизгелдҽн файдаланып, автоматик
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.5 Регламентның 3.4 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь срогы, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ документлар
тапшыру кирҽклеге турында хҽбҽр юлланган очракта - 20 эш кҿне.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып,
ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр) комплекты керҥ тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат:
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ведомствоара комиссия кергҽн документлар комплектын билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ карау кирҽклеге турында карар кабул итҽ;
комиссия ҥткҽргҽн очракта бҽялҽмҽ ҽзерли һҽм документларның
формалаштырылган комплектын ведомствоара комиссиягҽ электрон документлар
ҽйлҽнеше системасы ярдҽмендҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.3. Уңай карар кабул итҥ, шул исҽптҽн кирҽкле эшлҽр башкару, яисҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен 2.8.2 пунктында каралган
нигезлҽр, тискҽре карар кабул итҥнең сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, комиссия ҽгъзалары
һҽм рҽисе тарафыннан формалаштырылган документлар комплектына Килештерҥ
кҽгазендҽ тапшырыла.
Административ процедура җиде эш кҿненнҽн дҽ артмаган вакыт эчендҽ
башкарыла.
3.5.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат:
Регламентның 2.8.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда, ҽ ведомствоара комиссия карары кабул
ителгҽн очракта, ведомствоара комиссия карарын исҽпкҽ алып, торак (торак
булмаган) бинаны торак булмаган бинага кҥчерҥдҽн баш тарту турында белдерҥ
проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча торак (торак булмаган) бҥлмҽне торак
булмаган бинага кҥчерҥ турында белдерҥ проекты ҽзерли, ул кирҽк булган
очракта, мондый бинаны торак яки торак булмаган бина буларак куллануны
тҽэмин итҥ ҿчен ҥзгҽртеп кору һҽм (яки) яңадан планлаштыруны ҥткҽрҥ талҽбен
ҥз эченҽ ала;
ҽзерлҽнгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе проектын билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарту турындагы карар проектын килештерҥ һҽм имзалау (алга табапроектлар) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы структур
бҥлекчҽ җитҽкчесе, Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары, Башкарма комитет
җитҽкчесе тарафыннан башкарыла.
Кисҽтҥлҽр булган ҽзерлҽнгҽн проектлар муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен
ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы затка кире кайтарыла.
Административ процедуралар ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту, торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (булган) бинага кҥчерҥдҽн
баш тарту турында хҽбҽрнамҽлҽр, торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган
(булган) бинага кҥчерҥ турында хҽбҽрнамҽлҽр.
3.5.4. Регламентның 3.5.2 - 3.5.5 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен

23

билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны башкаруның максималь вакыты дҥрт эш кҿне тҽшкил итҽ,
ведомствоара комиссия тарафыннан кергҽн документлар комплектын карау кирҽк
булган очракта – 11 эш кҿне.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ)
3.6.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып
административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу
тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат-Башкарма
комитет җитҽкчесе (алга таба-документларны бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат).
Документлар бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ һҽм (яки) шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлеген тҽэмин итҥ буенча мҽгълҥмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥматларны
теркҽҥне һҽм кертҥне тҽэмин итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) электрон хезмҽт кҥрсҽтҥ юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе һҽм КФҤтҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, автомат рҽвештҽ дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган
мҽгълҥмат системасын кулланып гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълҥмат системаларында муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽр урнаштыру, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның
вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ һҽм аны алу ысуллары
турында хҽбҽр итҥ.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ) тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап КФҤкҽ
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ электрон документның
кҽгазь формасында муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥче талҽбе
буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон
документның нҿсхҽсе аны тҿшерҥ кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне КФҤ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
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3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче республика порталы аша муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабинетына
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган, башкарма комитетның вҽкалҽтле
вазыйфаи затының (Башкарма комитет) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имзасы белҽн имзаланган документның электрон ҥрнҽге автомат рҽвештҽ
җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне раслый торган документ (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту) юлламасы (бирҥ).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (4 нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
юридик кҿчкҽ ия булган, техник хатаның булуын таныклаучы документлар.
Муниципаль
хезмҽт
нҽтиҗҽсе
булган
документта
кҥрсҽтелгҽн
мҽгълҥматларда техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче
(вҽкалҽтле вҽкил) почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), Республика
порталы яки КФҤ аша бирҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, кушымталы документлар белҽн гаризаны терки
һҽм документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽҥ датасыннан
алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи затка карауга юнҽлтелгҽн.
3.7.3. Документларны эшкҽртҥгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр
кертҥ максатларында Регламентның 3.6 пунктында каралган процедураларны
гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган
документның оригиналын тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн ҥзе имза сала, яисҽ
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) адресына техник хата
булган документның тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан
яисҽ җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан
соң ике эш кҿне дҽвамында гамҽлгҽ ашырыла.
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Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
бирелгҽн (юнҽлешле) документ.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне тикшереп тору тәртибе һәм рәвешләре
4.1. Җаваплы вазыйфаи затлар тарафыннан Регламент нигезлҽмҽлҽренең һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ талҽплҽрне билгели торган башка норматив
хокукый актларның ҥтҽлешен һҽм башкарылуын агымдагы контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итҥ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокукларын бозуларны ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, җирле
ҥзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен тикшереп тору рҽвешлҽре
тҥбҽндҽгелҽр:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ документлары проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ;
2) эш башкаруны тикшерҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрҥчелҽр;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешенҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
ҥтҽҥче вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр,
шулай ук хокук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч чаралар кҥрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда
билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеге ҥтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыруга җаваплы җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе
урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыручы бҥлек башлыгы
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турындагы
нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн

26

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе
һҽм рҽвешлҽре
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органы эшенең ярты еллык
яисҽ еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга) һҽм планнан тыш булырга
мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ (комплекслы
тикшерҥлҽргҽ) бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет
мҿрҽҗҽгате буенча каралырга мҿмкин.
4.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затларының муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында алар кабул итҽ торган (башкарыла торган) карарлары
һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) ҿчен җаваплылыгы
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча, мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең
хокуклары бозылган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплылыкка тартыла.
Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе белдерҥлҽрне вакытында тикшермҽгҽн
ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (башкарыла
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка
муниципаль хезмҽткҽрлҽр законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы булалар.
4.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан да, тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм
рҽвешлҽренҽ карата талҽплҽрне характерлый торган нигезлҽмҽлҽр
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле
ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау
мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) карата, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәгенә, 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддәсендәге 1.1 ӛлешендә күрсәтелгән оешмаларга, шулай ук
аларның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, хезмәткәрләргә
карата судка кадәр (судтан тыш) тәртип
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең,
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муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽтне кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре,
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган кҥпфункцияле ҥзҽк, оешмалар, шулай ук
аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
белдерҥ хокукына ия.
Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала, шул исҽптҽн
тҥбҽндҽге очракларда:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 15.1 маддҽсендҽ кҥрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽҥ срогын
бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган
яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп итҥ яисҽ
гамҽлгҽ ашыру;
4) Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
муниципаль хокукый актларда каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк
хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр
(судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерҥ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
6) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган тҥлҽҥне талҽп
итҥ;
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7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең,
оешмаларның вазыйфаи затының, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның яисҽ аларның
хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда биргҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тартуы яисҽ
мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозуы. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ
вакытын һҽм тҽртибен бозу;
9) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору.
Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле ҥзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
7 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш,
документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн документларның
яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка
кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына
һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле
ҥзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе
йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
5.2. Шикаять язмача кҽгазьдҽ, электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы), шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр югары органга (аның булганда) бирелҽ яисҽ ул
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булмаганда, турыдан-туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе
тарафыннан карала. Кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр шушы кҥпфункцияле ҥзҽк
җитҽкчесенҽ тапшырыла. Кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ
Татарстан Республикасы норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. Оешмалар хезмҽткҽрлҽренең 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша,
кҥпфункцияле ҥзҽк аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмати
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. Кҥп функцияле ҥзҽкнең, кҥп
функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмат
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрен, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтларын, Бердҽм
порталны яисҽ республика порталын кулланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаять ҥз эченҽ алырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре,
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ
торган муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм (яисҽ) хезмҽткҽренең,
оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы булган очракта), яшҽҥ урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме,
мҿрҽҗҽгать итҥче - юридик зат урнашкан урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук
контактлы телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булган очракта);
3) муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽткҽре, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган

30

кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең
шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында
белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итҥче алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының яисҽ
муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) белҽн
килешми. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы
документлар (булганда), йҽ аларның кҥчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең иртҽгесеннҽн соңгы эш кҿненнҽн дҽ
соңга калмыйча теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп функцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ
куючы органга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмага яисҽ югарыдагы органга (булганда) килгҽн
шикаять аны теркҽгҽннҽн соң, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ шикаять белдергҽн очракта, аны теркҽгҽн кҿннҽн унбиш эш
кҿне эчендҽ каралырга тиеш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽ йҽ
рҿхсҽт ителгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн тҽртип бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн алып биш эш кҿне эчендҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм
хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясенең норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ,
канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган
кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язмача һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында
мотивлаштырылган җавап җибҽрелҽ.
5.7. канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле шикаятьне таныган очракта, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавап итеп башкарма комитет, кҥпфункцияле ҥзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган гамҽллҽр турында
мҽгълҥмат бирелҽ, ачыкланган хокук бозуларны муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт алу максатларында
башкарырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта,
кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ.
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5.9. Шикаятьне тикшерҥ барышында яисҽ нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
вазыйфаи зат, шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган
материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽ.

1 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган бланклары)
Кемгҽ
(фамилиясе, исеме, атасының исеме –
гражданнар ҿчен;
оешманың тулы исеме –
юридик затлар ҿчен)

Кая
(почта индексы һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥченең адресы
тҽрҗемҽ турында гариза нигезендҽ)

торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага
кҥчерҥ (кҥчерҥдҽн баш тарту) турында
ХҼБҼРНАМҼ
(урынны кҥчерҥне гамҽлгҽ ашыручы

,
җирле ҥзидарҽ органының тулы исеме)

Россия Федерациясе Торак кодексының 23 статьясындагы 2 ҿлеше нигезендҽ тапшырылган
гомуми мҽйданы ______________ кв. м булган бинаны кҥчерҥ турындагы документларны
карап, ул тҥбҽндҽге адрес буенча урнашкан:
(шҽһҽр яисҽ авыл җирлеге исеме)
(урам, мҽйдан, проспект, бульвар, юл атамасы һ.б.)

йорт

,

корпус (билҽмҽ, тҿзелеш)

, кв.

, торак (булмаган) торак булмаган (торак)

(кирҽкмҽгҽнен сызып ташларга)

(кирҽкмҽгҽнен сызып ташларга)

бина сыйфатында файдалану максатыннан
(кҥчерҥ турында гариза нигезендҽ

,
бинаны куллану тҿре)

КАРАР
ИТТЕМ

(

):
(актның исеме, аны кабул итҥ датасы һҽм номеры)

1. Гаризага кушымта итеп бирелгҽн документлар нигезендҽ бина:
а) торак (торак булмаган) торак булмаган (торак) йортка алдан шартлардан башка кҥчерҥ;
(кирҽкмҽгҽнен сызып ташларга)
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б) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тҥбҽндҽге эшлҽр башкару шарты белҽн торак (торак булмаган)
йорттан торак булмаган (торак) йортка кҥчерергҽ:
(бинаны ҥзгҽртеп кору (яңадан планлаштыру) эшлҽре исемлеге
яисҽ бинаны тҿзеклҽндерҥ, реконструкциялҽҥ, реставрациялҽҥ буенча
башка кирҽкле эшлҽр)

.
2. Кҥрсҽтелгҽн бинаны торак (торак булмаган) бинадан тҥбҽндҽгелҽргҽ бҽйле рҽвештҽ
торак (торак) булмаган (торак) бинага кҥчерҥдҽн баш тартырга:
(Россия Федерациясе Торак кодексының 24 статьясындагы 1 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн нигез(-лҽр))

(хҽбҽрнамҽгҽ кул куйган вазыйфаи зат)

“

”

20

е.

(имза)

(имзаны киңҽйтҥ)
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2 нче кушымта
(муниципаль берҽмлекнең
җирле ҥзидарҽ органы исеме)

Торак бинаны торак булмаган бинага, торак булмаган бинаны
торак бинага кҥчерҥ турында
ГАРИЗА
(бер генҽ милекче яки башка зат та аларның мҽнфҽгатьлҽрен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тапшырырга

вҽкалҽтле булмаган очракта, яллаучы, йҽ арендатор, йҽ бина милекчесе, йҽ ике яки аннан кҥбрҽк затның

гомуми милкендҽ булган бина милекчелҽре кҥрсҽтелҽ)

Искҽрмҽ.

Физик затлар ҿчен тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ: шҽхесне таныклаучы документның фамилиясе, исеме,
атасының исеме, реквизитлары (серия, номер, кем һҽм кайчан бирелгҽн), яшҽҥ урыны, телефон
номеры; физик зат вҽкиле ҿчен: вҽкилнең фамилиясе, исеме, атасының исеме, гаризага теркҽлҽ
торган ышанычнамҽ реквизитлары.
Юридик затлар ҿчен тҥбҽндҽгелҽр кҥрсҽтелҽ: исеме, оештыру-хокукый формасы, урнашу урыны
адресы, телефон номеры, юридик зат мҽнфҽгатьлҽрен якларга вҽкалҽтле затның фамилиясе, исеме,
атасының исеме, бу вҽкалҽтлҽрне раслаучы документ реквизитлары һҽм гаризага кушып бирелҽ
торган документның реквизитлары.

Бинаның урнашу урыны:
(тулы адрес: Россия Федерациясе субъекты, муниципаль берҽмлек,

җирлек, урам, йорт, корпус, тҿзелеш,

фатир (бҥлмҽ), подъезд, этаж) кҥрсҽтелҽ)

Бина милекчесе(-лҽре):

Рҿхсҽт итҥегезне сорыйм
(торак бинадан торак булмаган, торак булмаган бинадан торакка кҥчерҥ – кирҽген кҥрсҽтергҽ)
Тҥбҽндҽге нигездҽ билҽнҽ торган торак урыны
(милек хокуклары, найм шартнамҽлҽре,

аренда килешҥлҽре - кирҽген кҥрсҽтергҽ)
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Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ:
1) ________________;
2) ________________;
3) башка документлар:
(ышанычнамҽлҽр, уставлардан ҿземтҽлҽр һ. б.)

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен минем адреска тҥбҽндҽге ысул белҽн бирҥне (җибҽрҥне)
сорыйм:
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталының шҽхси кабинетына
электрон рҽвештҽ

КФҤкҽ

Гариза биргҽн затларның имзалары:
“

”

20

е.

(дата)
“

”

20

”

20
(дата)

(мҿрҽҗҽгать итҥченең имзасын
киңҽйтҥ)

(мҿрҽҗҽгать итҥче
имзасы)

(мҿрҽҗҽгать итҥченең имзасын
киңҽйтҥ)

(мҿрҽҗҽгать итҥче
имзасы)

(мҿрҽҗҽгать итҥченең имзасын
киңҽйтҥ)

е.

(дата)
“

(мҿрҽҗҽгать итҥче
имзасы)

е.
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3 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган блоклары)

Торак бинаны торак булмаган бинага, торак булмаган бинаны торак бинага
кҥчерҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту турындагы
карар
мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)

гариза № _______ _____._____.________ее., ______________________________________
__________________________________________________________________________________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документларны тҥбҽндҽгелҽргҽ карата кабул итҥдҽн баш тарту турында карар кабул
ителде:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИА)
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИА)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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4 нче кушымта
Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитеты җитҽкчесенҽ
Кемнҽн: _____________________
Техник хатаны тӛзәтү турында
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
__________________________________________________________________
(хезмҽт кҥрсҽтҥ атамасы)
Язылган:__________________________________________________________
_____________________________________________________________
Дҿрес белешмҽлҽр:_______________________________________________
__________________________________________________________________
Тҿзҽтелгҽн техник хатаны тҿзҽтеп, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне ҥтенҽм.
Тҥбҽндҽге документларны китерҽм:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, мондый карарны җибҽрҥегезне сорыйм:
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________;
тҥбҽндҽге адрес буенча кҽгазь чыганактагы таныкланган кҥчермҽ
рҽвешендҽ:
________________________________________________________________.
Минем шҽхесемҽ караган һҽм мин тҽкъдим иткҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын чын-чынлап раслыйм. Гаризага кушып
бирелгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза тапшырган вакытта бу
документлар гамҽлдҽ һҽм дҿрес белешмҽлҽргҽия.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.А.)

Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитетының
2021 елның 29 июлендҽге
281 номерлы карарына
10 нче кушымта
Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рӛхсәт бирү,
элек бирелгән рӛхсәтләрне юкка чыгару буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге административ регламенты (алга
таба - Регламент) реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ
рҿхсҽт бирҥ, элек бирелгҽн рҿхсҽтлҽрне юкка чыгару буенча муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ стандартын һҽм тҽртибен, (алга таба - муниципаль хезмҽт) билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба мҿрҽҗҽгать итҥче).
Мҿрҽҗҽгать
итҥчелҽрнең
мҽнфҽгатьлҽрен
билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ
мҿрҽҗҽгать итҥче билгелҽгҽн вҽкалҽтле затлар һҽм физик затларның законлы
вҽкиллҽре (алга таба - мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) тҽкъдим итҽ ала.
1.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥмат:
1.3.1. муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
тҥбҽндҽгелҽргҽ урнаштырыла:
1) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре
биналарында урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы
мҽгълҥмат стендларында;
2) Муниципаль районының Интернет мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://alekseevskiy.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
тҥбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
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3) Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы башкарма
комитетында (алга таба – Башкарма комитет);
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ рҽвешендҽ) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазьдҽ почта аша, электрон рҽвештҽ.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат Республика реестрындагы
белешмҽлҽр нигезендҽ гариза бирҥчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥматтан файдалану мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан нинди дҽ булса
талҽплҽрне ҥтҽмичҽ, шул исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча,
гамҽлгҽ ашырыла, аны мҿрҽҗҽгать итҥченең техник чараларына урнаштыру
программа тҽэминатының хокук иясе белҽн лицензияле яисҽ башка килешҥ
тҿзҥне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итҥчене теркҽҥне яисҽ авторизациялҽҥне яисҽ
аларга шҽхси мҽгълҥматлар бирҥне кҥздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ,
кергҽн мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш
графигы, белешмҽ телефоннары); муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары һҽм
сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала
торган норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турындагы гаризаны карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында,
гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
барышы турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта
урнаштыру урыны турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең гамҽллҽренҽ яисҽ
гамҽл кылмауларына карата шикаять белдерҥ яисҽ гамҽллҽр кылмау тҽртибе
турында; Башкарма комитетның вазыйфаи затларының гамҽллҽрен яки гамҽл
кылмау турында мҽгълҥмат урнаштыру турында мҽгълҥмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы
бҥлекнең вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында кҥрсҽтелгҽн
мҽсьҽлҽлҽрне җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып 3 эш
кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ
бирелҽ. Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирҥ мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат
Алексеевск муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм Башкарма комитет
биналарындагы мҽгълҥмат стендларында мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен
урнаштырыла.
Мҽгълҥмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла
торган Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат муниципаль
хезмҽт турында 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
белешмҽлҽр, Регламентның булу урыны, белешмҽ телефоннары, Башкарма
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комитетының эш вакыты турындагы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ гаризаларны
кабул итҥ графигы турындагы белешмҽлҽр керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми
бастырып чыгару чыганакларын кҥрсҽтеп), муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль
районның рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
реклама конструкциялҽрен урнаштыру схемасы - реклама конструкциялҽрен
урнаштыру урыннарын, реклама конструкциялҽре типларын һҽм тҿрлҽрен
билгели торган документ, аларны урнаштыру шушы урыннарда рҿхсҽт ителҽ;
реклама конструкциясе - тышкы реклама кулланыла торган тотрыклы
территориаль урнашуның техник чарасы;
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең
читтҽн торып эш урыны – «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽрен раслау турында»
2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте карары
белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан
Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл) җирлегендҽ һҽм шҽһҽр
округында тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офисы);
техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн
һҽм документка (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр шуларга нигезлҽнеп кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең
туры килмҽвенҽ китергҽн хата (язу, хҽреф хатасы, грамматик яисҽ арифметик хата
йҽ мондый хата);
ИАБС - Электрон рҽвештҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кулланыла
торган
мҽгълҥмати
системаларның
мҽгълҥмати-технологик
хезмҽттҽшлеген тҽэмин итҥче инфраструктурада идентификация һҽм
аутентификациянең бердҽм системасы.
Мҽгълҥмати аралашуда катнашучыларның (мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең һҽм
башкарма хакимият органнарының һҽм җирле ҥзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының) дҽҥлҽт мҽгълҥмат системаларында һҽм башка мҽгълҥмат
системаларында булган мҽгълҥматтан файдалануын тҽэмин итҥче федераль
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы;
КФҤ - «Татарстан Республикасында дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге» дҽҥлҽт бюджет учреждениесе;
КФҤ АМС - Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽренең автоматлаштырылган мҽгълҥмат
системасы.
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Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - гариза)
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның
27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддҽсендҽге 3 пункты (алга
таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ аңлашыла.
2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт бирҥ,
элек бирелгҽн рҿхсҽтлҽрне гамҽлдҽн чыгару.
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру органы
атамасы
Татарстан
комитеты.

Республикасы

Алексеевск муниципаль районы башкарма

2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенҽ тасвирлама
2.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булып тора:
1) реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт
(1 нче кушымта);
2) реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽтне
гамҽлдҽн чыгару турындагы карарны (2 нче кушымта);
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар
(3 нче кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «Электрон
имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба – 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ Республика порталының шҽхси
кабинетына Башкарма комитет (яисҽ Башкарма комитет) вазыйфаи затының
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн имзаланган электрон
документ рҽвешендҽ җибҽрелҽ.
2.3.3. Гариза бирҥченең телҽге буенча, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
КФҤтҽ Башкарма комитет тарафыннан җибҽрелгҽн, КФҤ мҿһере һҽм КФҤ
хезмҽткҽре имзасы белҽн расланган кҽгазьдҽ бастырылган электрон документ
нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ яки электрон документ нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген исҽпкҽ алып,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
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законнарында каралган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган
документларны бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын тҥбҽндҽгелҽр тҽшкил итҽ:
реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт
биргҽндҽ 12 эш кҿне тҽшкил итҽ;
реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽтне
гамҽлдҽн чыгарганда-10 эш кҿненнҽн дҽ артык тҥгел.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты гаризаны теркҽгҽннҽн соң икенче кҿнне
исҽплҽнҽ башлый.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору каралмаган.
2.4.3. Электрон документ формасында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
булып торган документ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерҥ һҽм
теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе
2.5.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итҥ
категориясенҽ һҽм нигезенҽ карамастан, тҥбҽндҽге документларны тапшыра:
1) шҽхесне раслаучы документ (КФҤкҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ бирелҽ);
2) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ,
мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать
иткҽн очракта (физик затларның законлы вҽкиллҽреннҽн тыш);
3) гариза:
- документ формасында кҽгазьдҽ (4 нче, 5 нче кушымталар);
- электрон формада (тиешле мҽгълҥматларны гаризаның электрон
формасына кертҥ юлы белҽн тутырыла), Регламентның 2.5.5 пункты талҽплҽренҽ
туры китереп, Республика порталы аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ имзаланган.
2.5.2. Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт
сорап мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, гариза бирҥче тҥбҽндҽге документларны тапшыра:
1) тиешле кҥчемсез милек хуҗасы яисҽ башка законлы хуҗасының, ҽгҽр
мҿрҽҗҽгать итҥче кҥчемсез мҿлкҽтнең хуҗасы яки башка законлы хуҗасы
булмаса, йҽ кҥчемсез милек ике яки аннан кҥбрҽк зат милкендҽ булса, бу
мҿлкҽткҽ реклама конструкциясен тоташтыруга ризалыгын раслау:
Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендҽ, торак-коммуналь
хуҗалыкның дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасын кулланып, читтҽн торып тавыш бирҥ
юлы белҽн ҥткҽрелгҽн кҥпфатирлы йортта биналарның милекчелҽренең гомуми
җыелышы беркетмҽсе (реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽҥ
ҿчен кҥпфатирлы йортта биналарның милекчелҽренең гомуми милкен куллану
кирҽк булган очракта);
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милекчелҽр җыелышы карары (реклама конструкциясен урнаштыру һҽм
эксплуатациялҽҥ ҿчен бина, корылма милекчелҽренҽ гомуми милек хокукында
булган мҿлкҽтне, кҥпфатирлы йорт булмаган бина, җир кишҽрлегеннҽн
файдалану кирҽк булган очракта);
реклама конструкциясе хуҗасы яки милекнең башка законлы хуҗасы белҽн
тҿзелгҽн реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽҥгҽ килешҥ
(реклама конструкциясен шҽхси милек объектына яки бина, корылма, кҥп
фатирлы йорт, җир участогы милекчелҽренең гомуми милкенҽ кушкан очракта);
2) реклама конструкциясе кушыла торган милеккҽ милек яки бҥтҽн законлы
ия булу хокукын раслаучы документ (реклама конструкциясе кушыла торган
мҿлкҽткҽ хокуклар Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрында яисҽ мҿлкҽт
Татарстан Республикасы Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы яисҽ
муниципаль районның (шҽһҽр округының) Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре
Палатасы (Идарҽсе) тарафыннан бирелмҽгҽн очракта) дҽҥлҽт теркҽве узарга тиеш
тҥгел.
Тҿзелҽ торган капиталь тҿзелеш объектының тҿзелеш челтҽрендҽ реклама
конструкциясен урнаштырганда яки тҿзелеш мҽйданчыгын киртҽлҽп алганда,
документ бирҥ талҽп ителми;
3) Регламентка 6 нчы кушымтада билгелҽнгҽн проект составы һҽм
бизҽлешенҽ карата талҽплҽр нигезендҽ ҽзерлҽнгҽн реклама конструкциясе
проекты.
2.5.3. Реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽтне
юкка чыгару ҿчен гариза бирҥче тҥбҽндҽге документларны тапшыра:
1) реклама конструкциясе хуҗасы яки милекнең башка законлы хуҗасы
белҽн тҿзелгҽн реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽҥгҽ
Шартнамҽнең туктатылуын раслаучы документ (реклама конструкциясен хосусый
милек объектына яки бина, корылма, кҥпфатирлы йорт, җир кишҽрлеге
милекчелҽренең гомуми милкенҽ кушкан очракта);
2) реклама конструкциясе кушыла торган милеккҽ милек яки бҥтҽн законлы
ия булу хокукын раслаучы документ (реклама конструкциясе кушыла торган
мҿлкҽткҽ хокуклар Бердҽм дҽҥлҽт кҥчемсез милек реестрында яисҽ мҿлкҽт
Татарстан Республикасы Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы яисҽ
муниципаль районның (шҽһҽр округының) Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре
Палатасы (Идарҽсе) тарафыннан бирелмҽгҽн очракта) дҽҥлҽт теркҽве узарга тиеш
тҥгел.
Реклама конструкциясе хуҗасы мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, ҽлеге пунктта
каралган документлар талҽп ителми.
2.5.4. Гариза һҽм кушымта бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тҥбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган (расланган)
электрон документлар рҽвешендҽ КФҤ аша һҽм кҽгазьдҽ һҽм электрон
документлар рҽвешендҽ;
2) Республика порталы аша электрон формада.
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2.5.5. Физик затлар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр гариза һҽм кирҽкле
документларны республика порталы аша җибҽргҽндҽ гаризаны гади электрон
имза белҽн имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен гариза бирҥчегҽ ЕСИА да теркҽлҥ
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алу язмасын стандарт
дҽрҽҗҽсеннҽн дҽ ким булмаган дҽрҽҗҽгҽ кадҽр расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре гариза һҽм кирҽкле документларны Республика порталы аша
җибҽргҽндҽ гаризаны кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
имзалыйлар.
Гарызнамҽне Республика порталы аша тапшырганда гариза бирҥче
«Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль
закон талҽплҽре нигезендҽ, мондый документларны тҿзҥгҽ һҽм имзалауга
вҽкалҽтле затлар тарафыннан электрон култамга белҽн имзаланган
документларның электрон образларын яисҽ электрон рҽвештҽге документларны
тапшыра.
2.5.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ тыела:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисҽ
аларны гамҽлгҽ ашыру каралмаган гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыру ҿчен документлар
һҽм мҽгълҥмат бирҥ;
2) муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽҥлҽт органнарына,
җирле ҥзидарҽ органнарына, оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ белҽн бҽйле гамҽллҽрне,
шул исҽптҽн килешҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр алу һҽм кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ кҥрсҽтелҽ торган документлар һҽм мҽгълҥмат алудан тыш, шул
исҽптҽн 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 маддҽсендҽге 1 ҿлешендҽ
кҥрсҽтелгҽн исемлеккҽ кертелгҽн (кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр);
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканда, яисҽ тҥбҽндҽге
очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яки) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн
документлар һҽм мҽгълҥмат бирҥ:
а) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив хокукый актларның
талҽплҽрен ҥзгҽртҥ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны беренче
тапкыр биргҽннҽн соң;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тартканнан соң бирелгҽн документларда, яисҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ яисҽ элек бирелгҽн документлар комплектына кертелмҽгҽн хаталар
булу;
в) документларның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлану яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканнан соң, йҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканнан соң мҽгълҥматны ҥзгҽртҥ.;
г) Башкарма комитетның, КФҤ хезмҽткҽренең вазыйфаи затының, КФҤ
хезмҽткҽренең хаталы яки хокукка каршы гамҽллҽре (гамҽл кылмау) фактын
(билгелҽрен) ачыклау, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
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кабул итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта Башкарма комитет җитҽкчесе имзасы белҽн язмача
рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук бирелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документлар һҽм
мҽгълҥматны кҽгазь чыганакта бирҥ, мондый документларга тамга салу йҽ аларны
алу дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм
федераль законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле
ҥзидарҽ органнары карамагында булган, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче аларны, шул
исҽптҽн электрон формада алу ысулларын, аларны бирҥ тҽртибен, дҽҥлҽт органы,
җирле ҥзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар белҽн эш итҥче оешма
карамагында булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге
2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында тҥбҽндҽгелҽр алына:
1) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан (кҥчемсез милек
объектына теркҽлгҽн хокуклар турында һҽркем ҿчен мҿмкин булган мҽгълҥматлар
тупланган)белешмҽлҽр - дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль
хезмҽте (Росреестр);
2) юридик зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт
реестрыннан Федераль салым хезмҽтеннҽн белешмҽлҽр соратып алына;
3) индивидуаль эшкуар мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, Федераль салым
хезмҽтеннҽн индивидуаль эшкуарларның бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан белешмҽлҽр
соратып алына;
4) реклама конструкциялҽрен урнаштыру схемасыннан белешмҽлҽр –
Башкарма комитет;
5) реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ бирелгҽн
рҿхсҽтлҽр реестрыннан белешмҽлҽр-Башкарма комитет;
6) тҿзелешкҽ рҿхсҽтлҽр реестрыннан белешмҽлҽр – Башкарма комитет;
7) дҽҥлҽт пошлинасын тҥлҽҥ турында мҽгълҥматлар - дҽҥлҽт һҽм
муниципаль тҥлҽҥлҽрнең дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы;
8) кҥчемсез милек хуҗасының ҽлеге мҿлкҽткҽ реклама конструкциясен
кушуга ризалыгын раслый торган документ («Реклама турында» 2006 елның 13
мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль законның 19 маддҽсендҽге 6 ҿлешендҽ
каралган очракларда (алга таба – 38-ФЗ номерлы Федераль закон), ҽгҽр реклама
конструкциясе кушыла торган мҿлкҽткҽ ия булу һҽм (яки) аннан файдалану
хокукын раслаучы документта мондый ризалык юк) – Татарстан Республикасы
Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы яки муниципаль район (шҽһҽр
округы) Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре Палатасы (Идарҽсе);
9) реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽҥгҽ шартнамҽ
(муниципаль милек объектында, дҽҥлҽт милке чиклҽнмҽгҽн җир кишҽрлегендҽ,
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Татарстан Республикасы милкендҽге һҽм 38-ФЗ номерлы Федераль законның
19 маддҽсендҽге 5.1 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ яисҽ «38-ФЗ» Федераль
законның 19 маддҽсендҽге 6 ҿлешендҽ каралган очракларда - Татарстан
Республикасы Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы яисҽ муниципаль
районның җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре палатасы (Идарҽсе) билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ тҿзелгҽн шартнамҽ;
10) реклама конструкциясенең һҽм аның территориаль урнашуы турында
белешмҽлҽр булган документ - Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас
объектлары (тарих һҽм мҽдҽни ядкҽрлҽре) турында Россия Федерациясе
законнары талҽплҽренҽ, аларны саклау һҽм алардан файдалану (реклама
конструкциясе Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектларының
(тарихи һҽм мҽдҽни ядкҽрлҽрнең) Бердҽм дҽҥлҽт реестрына кертелгҽн мҽдҽни
мирас объектында (тарихи һҽм мҽдҽни ядкҽрлҽрендҽ) урнаштырылган очракта),
җирле (муниципаль) ҽһҽмияттҽге мҽдҽни мирас объектлары ҿчен мҽдҽни мирас
объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты;
11) Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары (тарихи
һҽм мҽдҽни ядкҽрлҽр) бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан –мҽдҽни мирас объектларын
саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты белешмҽлҽре;
12) Башкарма комитетның архитектура һҽм шҽһҽр тҿзелеше буенча
идарҽсенең (МКУ, бҥлек) җир кишҽрлеге бирҥ ҿчен (шул исҽптҽн территориаль
зона, Кызыл линиялҽрнең чиклҽре, территориядҽн файдалануның махсус
шартлары булган зоналар булуы яки булмау турында бҽялҽмҽ;
13) мҿрҽҗҽгать итҥченең законлы вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган
документ (Россия Федерациясе граждан хҽле актларын теркҽҥ органнары
тарафыннан бирелгҽн туу турында таныклык яки Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ опека һҽм попечительлек органнары тарафыннан бирелгҽн документ
ҿлешендҽ) – граждан хҽле актларын теркҽҥнең бердҽм дҽҥлҽт реестры йҽ социаль
тҽэминатның Бердҽм дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы;
14) ышанычнамҽне бирҥ һҽм аның эчтҽлеге турында белешмҽлҽрнотариатның бердҽм мҽгълҥмат системасы.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче Регламентның 2.6.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн
документларны (белешмҽлҽрне), мондый документларны тҿзҥ һҽм имзалауга
вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн расланган
электрон документлар рҽвешендҽ, Республика порталы аша гариза биргҽндҽ яисҽ
КФҤтҽ кҽгазьдҽ кҥрсҽтелгҽн документларны (белешмҽлҽрне) бирергҽ хокуклы.
2.6.3. Кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт хакимияте органнары, башкарма комитетның
структур бҥлекчҽлҽре тарафыннан документлар һҽм белешмҽлҽрне тапшырмау
(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез
була алмый.
2.6.4. Кҥрсҽтелгҽн органнарның вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) карамагында
булган документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (ҥз вакытында
тапшырмаган (тапшырмаган) хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
2.6.5. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
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муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен гариза бирҥче тарафыннан тҥлҽҥ кертҥне
раслаучы документлар талҽп итҥ тыела.
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
белешмҽлҽр булган документларны тапшырмау мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартуы ҿчен нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту нигезлҽренең тулы исемлеге
2.7.1. Документлар кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен тҥбҽндҽгелҽр нигез була:
1) Регламентның 2.5.1-2.5.3 пунктлары нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан мҿстҽкыйль тапшырылырга тиешле документлар тапшырмау, яисҽ
каршы мҽгълҥматлар булган документларны тапшыру, йҽ гаризаны карау ҿчен
кирҽкле документларның булмавы һҽм Регламентның 2.6.1 пунктындагы
8-10 пунктчаларында билгелҽнгҽн документлар булмау;
2) 38-ФЗ номерлы Федераль законның 19 маддҽсендҽге 12 ҿлешендҽ, Россия
Федерациясе Салым кодексының 333.33 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 105 пунктында
каралган дҽҥлҽт пошлинасын тҥлҽҥ турында белешмҽлҽрнең булмавы;
3) ведомствоара мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек кысаларында соратып алынган
законлы вҽкиллҽр турында белешмҽлҽрне расламау, гариза (гарызнамҽ)
мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн яисҽ вҽкалҽтле зат исеменнҽн гариза (гарызнамҽ)
бирҥ;
4) тиешле органга документлар тапшыру;
5) дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр, килешенмҽгҽн
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зыяннар булган документларны, ҥз кҿчен югалткан
документларның эчтҽлеген бертҿсле аңлатырга мҿмкинлек бирми торган
документлар тапшыру;
6) Регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт алучы булмаган затка
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать итҥ;
7) гаризаның электрон формасында мҽҗбҥри кырларны дҿрес тутырмау,
гаризаның электрон формасында һҽм тапшырылган документларда каршылыклы
мҽгълҥматлар булу;
8) гамҽлдҽге законнарны бозып, гариза (гарызнамҽ) һҽм башка документлар
электрон култамга белҽн кул куелган булу;
9) электрон документлар аларны бирҥ формаларына туры килмҽҥ һҽм (яки)
укылмау;
10) реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽҥгҽ гамҽлдҽге
рҿхсҽт булу.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Гариза һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итҥчене кабул итҥ
вакытында да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан
ведомствоара мҽгълҥмати бҽйлҽнешлҽрдҽн файдаланып, муниципаль хезмҽт
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кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) алганнан соң да, гаризаны
теркҽгҽннҽн соң 7 эш кҿненнҽн дҽ артмаган вакыт эчендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту турындагы карар, баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, Регламентка
7 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, Башкарма
комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ квалификацияле электрон имза белҽн кҿчҽйтелгҽн рҽвештҽ
имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Республика порталының шҽхси кабинетына һҽм
(яки) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турында карар кабул ителгҽн кҿнне КФҤгҽ җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар
Бердҽм порталда бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе
турындагы мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, гаризаны һҽм башка
документларны кабул итҥдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору яисҽ кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.8.2. Реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт
бирҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге:
1) реклама конструкциясе проектының һҽм аның территориаль
урнаштыруның техник регламент талҽплҽренҽ туры килмҽве;
2) реклама конструкциясен урнаштыруның билгелҽнгҽн урында реклама
конструкциялҽрен урнаштыру схемасына туры килмҽве (№38-ФЗ Федераль
законның 19 маддҽсендҽге 5.8 ҿлеше нигезендҽ реклама конструкциялҽрен
урнаштыру схемасы билгелҽнгҽн очракта);
3) транспорт хҽрҽкҽте куркынычсызлыгы буенча норматив актлар
талҽплҽрен бозу;
4) җирлекнең яки шҽһҽр округының тышкы архитектур кыяфҽтен бозу.
Муниципаль районнарның җирле ҥзидарҽ органнары яки шҽһҽр округларының
җирле ҥзидарҽ органнары тиешле муниципаль берҽмлек территориясендҽ яки
аның территориясенең бер ҿлешендҽ реклама конструкциялҽренең тҿрлҽрен һҽм
тҿрлҽрен, шул исҽптҽн, җирлеклҽрнең һҽм шҽһҽр округларының барлыкка килгҽн
тҿзелешлҽренең тышкы архитектур йҿзен саклау кирҽклеген исҽпкҽ алып, мондый
реклама конструкциялҽренҽ карата талҽплҽрне, реклама конструкциялҽренең
тышкы архитектур кыяфҽтен саклау зарурлыгын исҽпкҽ алып, билгелҽргҽ
хокуклы;
5) Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары (тарих һҽм
мҽдҽният һҽйкҽллҽре), аларны саклау һҽм куллану турында Россия Федерациясе
законнары талҽплҽрен бозу;
6) 38-ФЗ номерлы Федераль законның 19 маддҽсендҽге 5.1, 5.6,
5.7 ҿлешлҽрендҽ билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозу;
7) мҿрҽҗҽгать итҥче инициативасы буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ
гаризаны кире алу.
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2.8.3. Реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽтне
гамҽлдҽн чыгарудан баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге:
1) мондый рҿхсҽтне гамҽлдҽн чыгару ҿчен мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ реклама
конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу
срогы тҽмамлануы;
2) мҿрҽҗҽгать итҥче инициативасы буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ
гаризаны кире алу.
2.8.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге
тҿгҽл булып тора.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, баш
тарту турындагы карар Регламентка 3 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма
нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
Башкарма комитетның (Башкарма комитет) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
турында Карар кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетына
һҽм (яки) КФҤнҽ җибҽрелҽ.
2.8.6. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза Бердҽм порталда
бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен алына торган дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре
2.9.1. Дҽҥлҽт пошлинасы Россия Федерациясе Салым кодексының
333.33 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 105 пунктында тҥбҽндҽге кҥлҽмдҽ каралган:
реклама конструкциясен урнаштыруга рҿхсҽт биргҽн ҿчен-5000 сум.
Дҽҥлҽт пошлинасы гариза биргҽнчегҽ кадҽр тҥлҽнҽ.
2.9.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен дҽҥлҽт пошлинасын тҥлҽҥ гариза
бирҥче тарафыннан Республика порталын кулланып, алдан тутырылган
реквизитлар буенча башкарыла ала.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн ҿчен дҽҥлҽт пошлинасын тҥлҽгҽндҽ
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тҥлҽҥ документының тутырылган яки ҿлешчҽ тутырылган,
шулай ук тутырылган тҥлҽҥ документының кҥчермҽлҽрен кҽгазьдҽ саклау
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ.
Тҥлҽҥ документында исҽплҽҥнең уникаль идентификаторы һҽм тҥлҽҥченең
идентификаторы кҥрсҽтелҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ республика порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн
ҿчен дҽҥлҽт пошлинасы фактын башкару турында хҽбҽр итҽ.
2.9.3. Башкарма комитет гариза бирҥчедҽн дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥгҽ гариза
бирҥче тарафыннан тҥлҽҥ кертҥне раслаучы документлар бирҥне талҽп итҽргҽ
хокуклы тҥгел.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен дҽҥлҽт пошлинасын тҥлҽҥ турындагы
мҽгълҥматны бирҥ, ҽгҽр федераль законнарда башкасы каралмаган булса, дҽҥлҽт
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һҽм муниципаль тҥлҽҥлҽр турындагы дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында булган
мҽгълҥматтан файдаланып гамҽлгҽ ашырыла.
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган (бирелҽ торган) документ (документлар) турында
белешмҽлҽр
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.11. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥ ҿчен тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре, мондый тҥлҽҥнең
кҥлҽмен исҽплҽҥ методикасы турында мҽгълҥматны да кертеп
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешма тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта
кҿтҥнең максималь срогы
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтҥ вакыты-15 минуттан
да артык тҥгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽт һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать
итҥченең ҥтенечен теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе, шул исҽптҽн электрон формада
2.13.1. Гариза биргҽн кҿнне КФҤгҽ шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ гариза
бирҥчегҽ теркҽлҥ номеры һҽм электрон гариза бирҥ датасы белҽн КФҤ
АМСтанҿземтҽ бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибҽргҽндҽ гариза бирҥче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта
аша гариза җибҽрелгҽн, анда теркҽҥ номеры һҽм гариза бирҥ датасы кҥрсҽтелҽ.
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ залына, кҿтҥ залына, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында запросларны тутыру урыннарына, аларны тутыру ҥрнҽклҽренҽ
һҽм һҽр муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар исемлегенҽ,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа
мҽгълҥматларын урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерҥ, шул исҽптҽн федераль законнар
һҽм инвалидларны социаль яклау турында Татарстан Республикасы законнары
нигезендҽ инвалидлар ҿчен кҥрсҽтелгҽн объектларның ҥтемлелеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
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2.14.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм янгын
сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ
ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрне кабул итҥ урыннары документларны рҽсмилҽштерҥ
ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълҥмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥе
(бинага уңайлы чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ кҥчеп йҿрҥ) тҽэмин ителҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедиа мҽгълҥматы мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥ
максатларында тҥбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) кҥрҥ һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итҥ функциясенең тотрыклы бозылуы
булган инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм кҥрсҽтҥ;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерҥ мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт кҥрсҽтҥлҽргҽ тоткарлыксыз керҥен тҽэмин итҥ
ҿчен кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълҥмат йҿртҥчелҽрне аларның тормыш
эшчҽнлеген чиклҽҥне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен тавыш һҽм кҥрҥ мҽгълҥматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълҥматны Брайль рельефлынокталы шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽче кертҥне;
6) этне озатучыны Россия Федерациясе Хезмҽт һҽм социаль яклау
министрлыгының 2015 елның 22 июнендҽге 386н номерлы «Эт-ҥткҽргечне махсус
укытуны раслаучы документ формасын һҽм аны бирҥ тҽртибен раслау турында»
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн рҽвештҽ һҽм тҽртиптҽ махсус укытуны раслый торган
документ булган очракта һҽм аны бирҥ.
2.14.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ гамҽлгҽ ашырыла торган объектлардан
һҽм Регламентның 2.14.2 пунктының 1-4 бҥлеклҽрендҽ кҥрсҽтелгҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ кулланыла торган чаралардан инвалидларның файдалана
алуын тҽэмин итҥ ҿлешендҽ талҽплҽр 2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга
тапшырылган яисҽ модернизация узган объектларга һҽм чараларга карата
кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдалану мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның
дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге, шул исҽптҽн мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽрдҽн
файдаланып, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ)муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҿмкинлеге
йҽ мҿмкинлеге булмау (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле ҥзидарҽ органының
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телҽсҽ кайсы Территориаль бҥлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥчене сайлау буенча
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
турындагы соратып алу юлы белҽн, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
15.1 маддҽсендҽ каралган (комплекслы запрос)
2.15.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥтемлелек кҥрсҽткечлҽре
тҥбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
1) җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада
документлар кабул ителҽ торган бина урнашкан;
2) кирҽкле санда белгечлҽр, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар
кабул ителҽ торган биналар булу;
3) мҽгълҥмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе
һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥмат булу;
4) инвалидларга алар хезмҽтлҽрен башка затлар белҽн бертигез дҽрҽҗҽдҽ
алырга комачаулаучы каршылыкларны җиңҥдҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфат кҥрсҽткечлҽре тҥбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итҥ һҽм карау срокларын ҥтҽҥ;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын ҥтҽҥ;
3) Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар белҽн багланышлары саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ
хезмҽткҽрлҽре белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза
биргҽндҽ бер тапкыр башкарыла;
4.2) бер тапкыр КФҤтҽ электрон документның кҽгазь формасында
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар
белҽн бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥматны
мҿрҽҗҽгать итҥче Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҤтҽ алырга
мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҿрҽҗҽгать итҥчене яшҽҥ урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽҥ (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ
сайлау буенча телҽсҽ кайсы КФҤтҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ комплекслы гарызнамҽ составында кҥрсҽтелҽ.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстерриториаль принцип буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт
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экстриториаль принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать
итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
Республика порталыннан файдаланып таныкланган документларны һҽм
мҽгълҥматны бирҥ;
в) электрон рҽвештҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризаларның ҥтҽлеше турында белешмҽлҽр алырга;
г) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын
бҽялҽҥне гамҽлгҽ ашырырга;
д) муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алырга;
е) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары,
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи
затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽрне судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерҥ процессын тҽэмин итҥче федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы
порталы, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽткҽндҽ башкарылган карарларга
һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмауга) шикаять бирҥ һҽм гамҽл кылмау.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең КФҤкҽ кабул итҥгҽ язылуы (алга таба язма) Республика порталы, КФҤ контакт-ҥзҽге телефоны ярдҽмендҽ башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кабул итҥ ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка
кҥпфункцияле кабул итҥ графигының ҥзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу
мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн датага язылу бу дата башланганчы бер тҽҥлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ соратып алына торган мҽгълҥматларны кҥрсҽтергҽ кирҽк, шул
исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн дата һҽм кабул итҥ вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры
килмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган
документларга алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ талонны раслау
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче электрон почта адресын хҽбҽр
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итсҽ, кҥрсҽтелгҽн адреска, кабул итҥ датасын, вакытын һҽм урынын кҥрсҽтеп,
алдан язылуны раслау турында мҽгълҥмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итҥче мҽҗбҥри тҽртиптҽ
хҽбҽр ителҽ, алдан язылу кабул итҥнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут
ҥткҽннҽн соң килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга
хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация
һҽм аутентификация ҥтҥдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башка гамҽллҽр кылуны,
кабул итҥ максатын кҥрсҽтҥне, шулай ук кабул итҥ ҿчен вакытлыча интервалның
озынлыгын исҽплҽҥ ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирҥне талҽп итҥ тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ процедураларны электрон
рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук күп функцияле үзәкләрдә
административ процедураларны башкару үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеге тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ;
2) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ
3.2.1.Мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле
мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате административ процедураны башкару ҿчен нигез
булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып тора:
- мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгатендҽ;
- мҿрҽҗҽгать итҥченең Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгатендҽ-инфраструктура
ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат).
3.2.2.Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽтне КФҤтҽ шҽхсҽн ҥзе һҽм
телефон һҽм электрон почта аша кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында
консультация алырга хокуклы.
КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, составы, бирелҽ торган
документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультациялҽр бирҽ.
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Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала
http://mfc16.tatarstan.ru
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документлар
формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка телефон һҽм электрон почта
аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук республика Порталында, Башкарма комитет
сайтында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары, шул исҽптҽн
составы, тапшырыла торган документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт алу
ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация алырга хокуклы.
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать кергҽн
кҿннҽн ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: составы, тапшырыла торган документлар
формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча
консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау
3.3.1. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен документлар кабул итҥ
яисҽ КФҤнең читтҽн торып эшлҽҥ урыны.
3.3.1.1.Мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) шҽхсҽн ҥзе КФҤкҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм
документларны Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2. КФҤ хезмҽткҽре, гаризалар кабул итҥне алып баручы:
гариза бирҥченең шҽхесен раслый;
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
документлар бирҥче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килҥ-килмҽҥне
тикшерҥ ҥткҽрҽ;
КФҤ АМСта гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында кҽгазьдҽ кҥрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлауны гамҽлгҽ ашыра;
КФҤ АМСтан гариза бастыра;
гариза бирҥчегҽ тикшерҥ һҽм имзалау ҿчен хҽбҽр итҽ;
имзаланганнан соң КФҤнең АИСДА имзаланган гаризасын сканерлый;
КФҤ АМСка электрон формада яки электрон рҽвештҽ тҽкъдим ителгҽн
документларны йҿкли, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
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гариза бирҥчегҽ документларны кабул итҥ ҿчен расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: җибҽрергҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
3.3.1.3. КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башкарма комитетка
электрон рҽвештҽ (электрон эшлҽр пакетлары составында) кабул ителгҽн
документлар пакетын мҿрҽҗҽгать итҥче МФЦ структур бҥлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ җибҽрҽ.
Процедураның нҽтиҗҽсе: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ
башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен электрон
рҽвештҽ документлар кабул итҥ.
3.3.2.1. Гариза бирҥче Республика порталы аша электрон формада гариза
бирҥ ҿчен тҥбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
Республика порталында авторизацияне башкара;
Республика порталында электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон формада муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешҥ фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гариза җибҽрҽ (тиешле электрон гариза
формасындагы тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы федераль закон талҽплҽре һҽм 210-ФЗ
номерлы Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яки)
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн) имзалана;
электрон гариза җибҽрҥ турында хҽбҽрнамҽ ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитетка җибҽрелгҽн электрон эш,
электрон багланышлар системасы аша.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка
документлар керҥ административ процедураны башкару ҿчен нигез булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) палата белгече (алга таба-документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).:
Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документларны
карап тикшерҥгҽ алганнан соң:
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гаризага эш номеры һҽм «Документларны тикшерҥ» статусы бирелҽ, бу исҽ
Республика порталының шҽхси кабинетында чагылдырыла;
кергҽн электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн гариза бирҥче тарафыннан электрон
формада бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон образларын
ҿйрҽнҽ;
электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерҽ;
электрон култамганың чынбарлык шартларын ҥтҽҥне, Бердҽм порталга
мҿрҽҗҽгать итҥ юлы белҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалифицияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
ҥрнҽклҽре тапшырылган очракта) тикшерҽ.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ
аның чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланган очракта, баш тарту турында
карар проектында 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 маддҽсендҽге 11 пункты
булырга тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка
7 нче кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, электрон документ
ҽйлҽнеше системасы аша билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Карар проектны килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында каралган
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат, гариза кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ гаризада кҥрсҽтелгҽн ысул
белҽн мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гариза керҥ турында белдерҥне, гаризаның теркҽҥ
номерын ҥз эченҽ алган гаризаны, гариза алу датасын, файлларның исемнҽрен,
аңа тапшырылган документлар исемлеген, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу
датасын җибҽрҽ.
3.3.3.2. Регламентның 3.3.3.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн процедураларны ҥтҽҥ,
техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза
карауга кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына һҽм (яисҽ) хакимиятнең
ведомство буйсынуындагы оешмаларга җибҽрелгҽн мҿрҽҗҽгатьлҽр.
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3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы
органнарга җибҽрҥ
3.4.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн кабул ителгҽн документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр), административ процедураны башкаруга вҽкалҽтле вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр) алу тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба - ведомствоара
запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
Ведомствоара гарызнамҽлҽрне җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат,
Регламентның 2.6 пунктында каралган документларны һҽм белешмҽлҽрне
тапшыру турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша (техник мҿмкинлек булмаганда – башка ысуллар белҽн) электрон
формада тҿзи һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар карау ҿчен гариза кабул
ителгҽн кҿнне башкарыла.
Хакимият органнарына һҽм (яки) хакимият органнарына буйсынган
оешмалар тарафыннан җибҽрелгҽн запрослар административ процедураларны
ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тора.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара
электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып
алына торган документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында
хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт тарафыннан билгелҽнгҽн процедуралар тҥбҽндҽге срокларда
башкарыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
җирле ҥзидарҽ органнары һҽм алар карамагындагы оешмалар карамагында
булган документлар (белешмҽлҽр) буенча – ҿч эш кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос
килгҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽҥ һҽм
җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул
ителгҽн Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында
билгелҽнмҽсҽ.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документлар (белешмҽлҽр), йҽ ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш тарту турында белдерҥ.
3.4.3. Ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ документ
һҽм (яки) мҽгълҥмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ ала;
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Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, ведомствоара
запрослар җибҽрелгҽн кҿннҽн биш эш кҿне узгач, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар проектын
ҽзерли.
документлар һҽм (яисҽ) Регламентның 2.6.1 пунктының 1-3,
6.1 пунктчаларында каралган мҽгълҥмат булмаган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн
Республика порталында һҽм (яисҽ) КФҤтҽ шҽхси кабинетка хҽбҽр җибҽрҥ юлы
белҽн кирҽкле документларны соратып ала. Мҿрҽҗҽгать итҥче документларны
хҽбҽр җибҽрелгҽн кҿннҽн алып 15 эш кҿне эчендҽ тапшырырга хокуклы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн Документлар (мҽгълҥмат,
белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш, Регламентка
7 нче кушымта нигезендҽ форма буенча рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар проекты, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр) комплекты.
3.4.4. Регламентның 3.4.1, 3.4.3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып, шул
исҽптҽн Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ гаризаны теркҽгҽн мизгелдҽн алып,
автомат режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.5. Регламентның 3.4 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты биш эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып,
ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр) комплекты керҥ тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат:
Регламентның 2.8.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында карар проектын ҽзерли;
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Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча реклама конструкциясен урнаштыруга
һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт проектын яки реклама конструкциясен
урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽтне гамҽлдҽн чыгару турында карар
(алга таба – карар проекты)ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе проектын билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарту турында карар проектын, реклама конструкциясен урнаштыруга
һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт бирҥдҽн баш тарту турында карар проектын,
реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽтне юкка
чыгару турында карар проектын, реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм
эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт проектын (алга таба – проектлар) муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы структур бҥлекчҽ җитҽкчесе, Башкарма
комитет җитҽкчесе урынбасары, Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан
гамҽлгҽ ашырыла.
Кисҽтҥлҽр булган ҽзерлҽнгҽн проектлар муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен
ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы затка кире кайтарыла.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту, реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ бирҥдҽн баш
тарту
турында
карар,
реклама
конструкциясен
урнаштыруга
һҽм
эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽтне гамҽлдҽн чыгару турында карар проекты, реклама
конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт.
Административ процедура ике эш кҿне дҽвамында, мҿрҽҗҽгать итҥче
реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт сорап
мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта – дҥрт эш кҿне эчендҽ башкарыла.
3.5.4. Регламентның 3.5.2 - 3.5.3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты – дҥрт эш кҿне, мҿрҽҗҽгать итҥче
реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт биргҽн
очракта-алты эш кҿне.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ)
3.6.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып
административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу
тора.
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Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат-Башкарма
комитет җитҽкчесе (алга таба-документларны бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат).
Документлар бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ һҽм (яки) шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлеген тҽэмин итҥ буенча мҽгълҥмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥматларны
теркҽҥне һҽм кертҥне тҽэмин итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) электрон хезмҽт кҥрсҽтҥ юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе һҽм КФҤтҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, автомат рҽвештҽ дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган
мҽгълҥмат системасын кулланып гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълҥмат системаларында муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽр урнаштыру, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның
вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ һҽм аны алу ысуллары
турында хҽбҽр итҥ.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ) тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап КФҤкҽ
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ электрон документның
кҽгазь формасында муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥче талҽбе
буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон
документның нҿсхҽсе аны тҿшерҥ кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне КФҤ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче республика порталы аша муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабинетына
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган, башкарма комитетның вҽкалҽтле
вазыйфаи затының (Башкарма комитет) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имзасы белҽн имзаланган документның электрон ҥрнҽге автомат рҽвештҽ
җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне раслый торган документ (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту) юлламасы (бирҥ).
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3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (8 нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
юридик кҿчкҽ ия булган, техник хатаның булуын таныклаучы документлар.
Муниципаль
хезмҽт
нҽтиҗҽсе
булган
документта
кҥрсҽтелгҽн
мҽгълҥматларда техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче
(вҽкалҽтле вҽкил) почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), Республика
порталы яки КФҤ аша бирҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, кушымталы документлар белҽн гаризаны терки
һҽм документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽҥ датасыннан
алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи затка карауга юнҽлтелгҽн.
3.7.3. Документларны эшкҽртҥгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр
кертҥ максатларында Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны
гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган
документның оригиналын тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн ҥзе имза сала, яисҽ
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) адресына техник хата
булган документның тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан
яисҽ җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан
соң ике эш кҿне дҽвамында гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
бирелгҽн (юнҽлешле) документ.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне тикшереп тору тәртибе һәм рәвешләре
4.1. Җаваплы вазыйфаи затлар тарафыннан Регламент нигезлҽмҽлҽренең һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ талҽплҽрне билгели торган башка норматив
хокукый актларның ҥтҽлешен һҽм башкарылуын агымдагы контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итҥ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокукларын бозуларны ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, җирле
ҥзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
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Административ процедураларның ҥтҽлешен тикшереп тору рҽвешлҽре
тҥбҽндҽгелҽр:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ документлары проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ;
2) эш башкаруны тикшерҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрҥчелҽр;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешенҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
ҥтҽҥче вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр,
шулай ук хокук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч чаралар кҥрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда
билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеге ҥтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыруга җаваплы җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе
урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыручы бҥлек башлыгы
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турындагы
нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе
һҽм рҽвешлҽре
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органы эшенең ярты еллык
яисҽ еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга) һҽм планнан тыш булырга
мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ (комплекслы
тикшерҥлҽргҽ) бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет
мҿрҽҗҽгате буенча каралырга мҿмкин.
4.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затларының муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында алар кабул итҽ торган (башкарыла торган) карарлары
һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) ҿчен җаваплылыгы
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча, мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең
хокуклары бозылган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплылыкка тартыла.
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Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе белдерҥлҽрне вакытында тикшермҽгҽн
ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (башкарыла
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка
муниципаль хезмҽткҽрлҽр законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы булалар.
4.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан да, тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм
рҽвешлҽренҽ карата талҽплҽрне характерлый торган нигезлҽмҽлҽр
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле
ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау
мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) карата, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәгенә, 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддәсендәге 1.1 ӛлешендә күрсәтелгән оешмаларга, шулай ук
аларның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, хезмәткәрләргә
карата судка кадәр (судтан тыш) тәртип
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең,
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽтне кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре,
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган кҥпфункцияле ҥзҽк, оешмалар, шулай ук
аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
белдерҥ хокукына ия.
Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала, шул исҽптҽн
тҥбҽндҽге очракларда:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 15.1 маддҽсендҽ кҥрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽҥ срогын
бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
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шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган
яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп итҥ яисҽ
гамҽлгҽ ашыру;
4) Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
муниципаль хокукый актларда каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк
хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр
(судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерҥ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
6) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив
хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган тҥлҽҥне талҽп
итҥ;
7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең,
оешмаларның вазыйфаи затының, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның яисҽ аларның
хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда биргҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тартуы яисҽ
мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозуы. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ
вакытын һҽм тҽртибен бозу;
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9) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору.
Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле ҥзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
7 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш,
документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн документларның
яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка
кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына
һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле
ҥзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе
йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
5.2. Шикаять язмача кҽгазьдҽ, электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы), шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр югары органга (аның булганда) бирелҽ яисҽ ул
булмаганда, турыдан-туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе
тарафыннан карала. Кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр шушы кҥпфункцияле ҥзҽк
җитҽкчесенҽ тапшырыла. Кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ
Татарстан Республикасы норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. Оешмалар хезмҽткҽрлҽренең 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша,
кҥпфункцияле ҥзҽк аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмати
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. Кҥп функцияле ҥзҽкнең, кҥп
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функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмат
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрен, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтларын, Бердҽм
порталны яисҽ республика порталын кулланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаять ҥз эченҽ алырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре,
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ
торган муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм (яисҽ) хезмҽткҽренең,
оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы булган очракта), яшҽҥ урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме,
мҿрҽҗҽгать итҥче - юридик зат урнашкан урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук
контактлы телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булган очракта);
3) муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽткҽре, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең
шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында
белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итҥче алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының яисҽ
муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) белҽн
килешми. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы
документлар (булганда), йҽ аларның кҥчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең иртҽгесеннҽн соңгы эш кҿненнҽн дҽ
соңга калмыйча теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп функцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ
куючы органга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмага яисҽ югарыдагы органга (булганда) килгҽн
шикаять аны теркҽгҽннҽн соң, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
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1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ шикаять белдергҽн очракта, аны теркҽгҽн кҿннҽн унбиш эш
кҿне эчендҽ каралырга тиеш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽ йҽ
рҿхсҽт ителгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн тҽртип бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн алып биш эш кҿне эчендҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм
хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясенең норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ,
канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган
кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язмача һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында
мотивлаштырылган җавап җибҽрелҽ.
5.7. канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле шикаятьне таныган очракта, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавап итеп башкарма комитет, кҥпфункцияле ҥзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган гамҽллҽр турында
мҽгълҥмат бирелҽ, ачыкланган хокук бозуларны муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт алу максатларында
башкарырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта,
кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне тикшерҥ барышында яисҽ нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
вазыйфаи зат, шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган
материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽ.

1 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган бланкы)

Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт
№_____________ «___» ________ 202__ е.
Бирелде:
Оешма исеме
Юридик адресы
Җитҽкче (вазыйфасы)
Җитҽкче (Ф. И. А.)
Элемтҽ ҿчен телефон
КПП

Эл. почта
ИНН

ОГРН

Урнаштыру һҽм файдалануга:
Схема буенча реклама
конструкциясе №
Урнашу адресы
Реклама конструкциясенең
тибы
Кҥлҽме (м x м)
Яклар саны
Элементлар саны
Мҽгълҥмат кыры мҽйданы (кв.
м)
Яктылык
Технологик характеристика
Сҥзлҽр
Реклама конструкциясе
кушылган җир кишҽрлеге, бина
яки башка кҥчемсез мҿлкҽт
хуҗасы
Фотосы
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Картасы

Рҿхсҽтнең гамҽлдҽ булу срогы:
_____________________
вҽкалҽтле вазыйфаи затның
исеме

"___" _____________ 202__ е. кадҽр
________________
имза
М.У.

______________________
имзаны киңҽйтҥ
(Ф.И.А.)
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2 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган бланкы)

Реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽҥгҽ
элек бирелгҽн рҿхсҽтне юкка чыгару турында
карар
___________________________________________________мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)

гариза № _______ _____._____.________ее., ______________________________________
__________________________________________________________________________________
«Реклама турында» 2006 елның 13 мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль законның
19 статьясындагы 18 ҿлеше нигезендҽ реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм
эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽтне бетерҥ турында «____» ____________ 20___ е. № ________ карар
кабул ителде __________________________ (Гариза бирҥченең исеме).

Вазыйфаи зат (ФИА)
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИА)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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3 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган бланкы)

Реклама конструкциялҽрен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ
рҿхсҽтлҽр бирҥ, элек бирелгҽн рҿхсҽтлҽрне юкка чыгару буенча
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турындагы
карар
_____________________________________________мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)

гариза № _______ _____._____.________ее., ________________________________
_____________________________________________________________________________
нигезендҽ:
,
тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽгелҽргҽ бҽйле рҽвештҽ
документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителде:
1.
2.

Вазыйфаи зат (ФИА)
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИА)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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4 нче кушымта
(муниципаль берҽмлекнең
җирле ҥзидарҽ органы исеме)

Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт бирҥ турында
ГАРИЗА
№ ________ «__» _______________ 20__ е.
Мҿрҽҗҽгать итҥче турында белешмҽлҽр:
ФИА, туу датасы, шҽхесне таныклый торган документ кҥрсҽткечлҽре: _______________
___________________________________________________________________________;
(физик зат ҿчен, шул исҽптҽн шҽхси эшкуар буларак теркҽлгҽн зат ҿчен)

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

салым тҥлҽҥченең идентификация номеры (ИНН) ____________________________;
контактлы мҽгълҥмат: (тел.): ________________________________________________.
Мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең мҽгълҥматлары (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең
вҽкалҽтлҽрен раслый торган документның ФИА, реквизитлары, мҿрҽҗҽгать итҥченең
законлы вҽкиле вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ биргҽн орган)
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
(мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап вҽкил мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта кҥрсҽтелҽ)

контактлы мҽгълҥмат: (тел.): ________________________________________________.
Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт бирҥегезне
сорыйм, аның турында мҽгълҥмат ҽлеге гаризага кушып бирелҽ торган реклама
конструкциясе проектында кҥрсҽтелгҽн.
Реклама конструкциясе кушылган милек турында белешмҽлҽр:
кҥчемсез милек объектының атамасы һҽм билгелҽнеше ____________________________
___________________________________________________________________________;
(бина (корылмалар, тҿзелмҽлҽр) (спорт, сҽҥдҽ, кҥңел ачу объекты, җиңел автотранспортны саклау объекты һ. б.)
атамасы һҽм билгелҽнеше кҥрсҽтелҽ, аңа реклама конструкциясе, җир кишҽрлеге кушыла)

кҥчемсез милек объектының кадастр номеры (объект дҽҥлҽт кадастр исҽбен алган
очракта кҥрсҽтелҽ) ___________________________________________;
Милекнең милек формасы, аңа реклама конструкциясе кушыла:
хосусый / муниципаль / федераль / дҽҥлҽт милке чиклҽнмҽгҽн (кирҽклесен
ассызыкларга);
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Милекне законлы билҽҥнең тҿре һҽм нигезе, аңа реклама конструкциясе кушыла:
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
(мҿлкҽт хуҗасы, мҿлкҽт хуҗасы хокукына ия булу тҿре, кҥчемсез мҿлкҽт объектының кадастр номеры кҥрсҽтелҽ)

бина (тҿзелеш, корылма) булуы, аңа реклама конструкциясе, тарих һҽм мҽдҽният
һҽйкҽллҽренҽ кушыла __________________________________
___________________________________________________________________________.
(бина (тҿзелеш, корылма) тарихи һҽм мҽдҽни һҽйкҽл булса, объектның тарихи-мҽдҽни ҽһҽмияте категориясе
кҥрсҽтелҽ)

Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ шартнамҽнең гамҽлдҽ
булу вакыты «___» ____________ 20___ е. «___» ____________ 20___ е. кадҽр
Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт бирҥ вакыты
«___»
____________
20___
е.
«___»
____________
20___
е.
кадҽр
(Реклама конструкциясе хуҗасы реклама конструкциясе кушыла торган кҥчемсез милек милекчесе булса, йҽ
вакытлыча реклама конструкциясе урнаштырылган очракта)

Реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт биргҽн ҿчен
дҽҥлҽт пошлинасын тҥлҽҥ турындагы документның реквизитлары
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен минем адреска тҥбҽндҽге ысул белҽн бирҥне (җибҽрҥне)
сорыйм:
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталының шҽхси кабинетына
электрон рҽвештҽ
КФҤкҽ

Кушымта:
__________________________________________________________________________.
(Регламентның 2.5 пунктында каралган документлар)

Мҿрҽҗҽгать итҥче _______________ (___________________________________________)
(имза)

--------------------------------

(гаризаны имзалаган затның фамилиясе, инициаллары, аның вазыйфасы)
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<*> ҽлеге юлдагы бинада (тҿзелештҽ, корылмада) реклама конструкциясе
урнаштырылган очракта, анда урнашкан аерым биналарның тҥгел, ҽ бҿтен бинаның
(тҿзелешнең, корылманың) кадастр номеры кҥрсҽтелҽ;
<**> Реклама конструкциясе тҿгҽллҽнмҽгҽн тҿзелеш объектында урнаштырылган
очракта, капиталь тҿзелеш объекты тҿзелешенҽ рҿхсҽт реквизитлары, тҿгҽллҽнмҽгҽн
тҿзелеш объектына милек хокукын теркҽҥ турындагы таныклык реквизитлары (ҽгҽр
теркҽлҥ ҥткҽрелгҽн булса) кҥрсҽтелҽ. Реклама конструкциясе гомуми милек булган
мҿлкҽткҽ урнаштырылган очракта, бу юлда ҽлеге хҽл кҥрсҽтелҽ, юлда каралган башка
белешмҽлҽр кертелми.
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5 нче кушымта
(муниципаль берҽмлекнең
җирле ҥзидарҽ органы исеме)

Реклама конструкциясен урнаштыру һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽтне
гамҽлдҽн чыгару турында
ГАРИЗА
№ ________ «__» _______________ 20__ е.
Мҿрҽҗҽгать итҥче турында белешмҽлҽр:
ФИА, туу датасы, шҽхесне таныклый торган документ кҥрсҽткечлҽре: _______________
___________________________________________________________________________;
(физик зат ҿчен, шул исҽптҽн шҽхси эшкуар буларак теркҽлгҽн зат ҿчен)

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

салым тҥлҽҥченең идентификация номеры (ИНН) ____________________________;
контактлы мҽгълҥмат: (тел.): ________________________________________________.
Мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең мҽгълҥматлары (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең
вҽкалҽтлҽрен раслый торган документның ФИА, реквизитлары, мҿрҽҗҽгать итҥченең
законлы вҽкиле вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ биргҽн орган)
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
(мҿрҽҗҽгать итҥче исеменнҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап вҽкил мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта кҥрсҽтелҽ)

контактлы мҽгълҥмат: (тел.):________________________________________________.
«Реклама турында» 2006 елның 13 мартындагы 38-ФЗ номерлы Федераль законның
19 маддҽсендҽге 18 ҿлеше нигезендҽ реклама конструкциясен урнаштыруга һҽм
эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽтне гамҽлдҽн чыгаруны сорыйм
____________________________________________________________________________
№ ____________________ «____» ___________ 20___ е. бирелгҽн.

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен минем адреска тҥбҽндҽге ысул белҽн бирҥне (җибҽрҥне)
сорыйм:
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталының шҽхси кабинетына
электрон рҽвештҽ
КФҤкҽ
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Кушымта:
__________________________________________________________________________.
(Регламентның 2.5 пунктында каралган документлар)

Мҿрҽҗҽгать итҥче _______________ (___________________________________________)
(имза)

(гаризаны имзалаган затның фамилиясе, инициаллары, аның вазыйфасы)
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6 нчы кушымта
Реклама конструкциясен урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә
рӛхсәт итү ӛчен реклама конструкциясе
Проекты №______
Реклама конструкциясе хуҗасы: ________________________________________
Реклама конструкциясе урнаштыру урыны: __________________
А4
форматы

Гариза бирелгҽн вакытка
реклама конструкциясе
урнаштыру урыны
фотографиясе
(тҿсле башкаруда)

Тиешле масштабта реклама
конструкциясе белҽн монтажланган
реклама конструкциясе урнаштыру
урыны фотографиясе
(тҿсле башкаруда)

Реклама конструкциясе хуҗасы _______________ _______ "___"____ 20__ е.
Исеме, имзасы
вазыйфасы/Ф.И.А.
М.У.
КИЛЕШТЕРЕЛДЕ
Реклама конструкциясе проектын килештерҥгҽ вҽкалҽтле зат
______________________________ __________ "___"________ 20___ е.
(Вазыйфасы, Ф.И.А.)
имза
М.У.
1 нче бит
А4
форматы

Реклама конструкциясен кҥздҽ тота торган
җайланманың урыны кҥрсҽтелгҽн урнашу
схемасы, мондый урынны тҿгҽл
билгелҽргҽ мҿмкинлек бирҽ.
Җир участогы чиклҽрен һҽм реклама конструкциясе урнаштыру
урынын кҥрсҽтеп, шҽһҽрнең генераль планыннан кҥчермҽ

Реклама конструкциясе хуҗасы _______________ _______ "___"____ 20__ е.
Исеме, имзасы
вазыйфасы/Ф.И.А.
М.У.
2 нче бит
А4
форматы

Реклама конструкциясенең конструктив сурҽтлҽре
Фронталь кҥренеш, яннан кҥренеш
(Кулланылган материалларның ҥлчҽмнҽре һҽм тасвирламалары,
монтаж схемалары булган конструкциянең конструктив
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элементларын кисештҽге реклама конструкциясенең проектлау
тҿрлҽре)
Реклама конструкциясенең мҽгълҥмат кырының ҥзенчҽлеге
(материал, яктырту тибы, аерым очракларда - рҿхсҽт, ачыклык,
файдаланыла торган яктылык диодлары тибы)
Реклама конструкциясе хуҗасы _______________ _______ "___"____ 20__ е.
Исеме, имзасы
вазыйфасы/Ф.И.А.
М.У.
3 нче бит
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7 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган бланкы)

«Реклама конструкциялҽрен урнаштыруга һҽм эксплуатациялҽҥгҽ рҿхсҽт бирҥ,
элек бирелгҽн рҿхсҽтлҽрне юкка чыгару» муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турындагы
карар
мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)

гариза № _______ _____._____.________ее., ______________________________________
__________________________________________________________________________________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документларны тҥбҽндҽгелҽргҽ карата кабул итҥдҽн баш тарту турында карар кабул
ителде:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИА)
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИА)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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8 нче кушымта
Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитеты җитҽкчесенҽ
Кемнҽн: _____________________
Техник хатаны тӛзәтү турында
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
__________________________________________________________________
(хезмҽт кҥрсҽтҥ атамасы)
Язылган:__________________________________________________________
_____________________________________________________________
Дҿрес белешмҽлҽр:_______________________________________________
__________________________________________________________________
Тҿзҽтелгҽн техник хатаны тҿзҽтеп, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне ҥтенҽм.
Тҥбҽндҽге документларны китерҽм:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, мондый карарны җибҽрҥегезне сорыйм:
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________;
тҥбҽндҽге адрес буенча кҽгазь чыганактагы таныкланган кҥчермҽ
рҽвешендҽ:
________________________________________________________________.
Минем шҽхесемҽ караган һҽм мин тҽкъдим иткҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын чын-чынлап раслыйм. Гаризага кушып
бирелгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза тапшырган вакытта бу
документлар гамҽлдҽ һҽм дҿрес белешмҽлҽргҽия.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.А.)

Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитетының
2021 елның 29 июлендҽге
281 номерлы карарына
11 нче кушымта
Ана (гаилә) капиталы чараларын җәлеп итеп, индивидуаль
торак тӛзелеше объектын тӛзү (реконструкцияләү) буенча
тӛп эшләр башкаруны тикшерү акты бирү буенча
муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге административ регламенты (алга
таба - Регламент) ана (гаилҽ) капиталы чараларын җҽлеп итеп, индивидуаль торак
тҿзелеше объектын тҿзҥ (реконструкциялҽҥ) буенча тҿп эшлҽр башкаруны
тикшерҥ акты бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандартын һҽм тҽртибен
(алга таба - муниципаль хезмҽт) билгели.
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба мҿрҽҗҽгать итҥче).
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең мҽнфҽгатьлҽрен мҿрҽҗҽгать итҥче билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ вҽкалҽтле затлар һҽм физик затларның законлы вҽкиллҽре (алга таба мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) тҽкъдим итҽ ала.
1.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҽгълҥмат:
1.3.1. муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат
тҥбҽндҽгелҽргҽ урнаштырыла:
1) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре
биналарында урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы
мҽгълҥмат стендларында;
2) Муниципаль районының Интернет мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге рҽсми сайтында (https://alekseevskiy.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru/) (алга таба - Республика порталы);
4) Бердҽм дҽҥлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) порталында
(https:/ www.gosuslugi.ru/) (алга таба - Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга таба - Республика
реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр
тҥбҽндҽгелҽр гамҽлгҽ ашырыла:
1) телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
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2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы башкарма
комитетында (алга таба – Башкарма комитет);
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ рҽвешендҽ) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазьдҽ почта аша, электрон рҽвештҽ.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат Республика реестрындагы
белешмҽлҽр нигезендҽ гариза бирҥчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥматтан файдалану мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан нинди дҽ булса
талҽплҽрне ҥтҽмичҽ, шул исҽптҽн программа тҽэминатыннан файдаланмыйча,
гамҽлгҽ ашырыла, аны мҿрҽҗҽгать итҥченең техник чараларына урнаштыру
программа тҽэминатының хокук иясе белҽн лицензияле яисҽ башка килешҥ
тҿзҥне талҽп итҽ, ул мҿрҽҗҽгать итҥчене теркҽҥне яисҽ авторизациялҽҥне яисҽ
аларга шҽхси мҽгълҥматлар бирҥне кҥздҽ тота.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн яисҽ телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ,
кергҽн мҿрҽҗҽгать нигезендҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽге урнашкан урын турында, Башкарма комитет (адресы, эш
графигы, белешмҽ телефоннары); муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары һҽм
сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҽсьҽлҽлҽрен җайга сала
торган норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
турындагы гаризаны карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында,
гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ сроклары турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
барышы турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта
урнаштыру урыны турында; муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең гамҽллҽренҽ яисҽ
гамҽл кылмауларына карата шикаять белдерҥ яисҽ гамҽллҽр кылмау тҽртибе
турында; Башкарма комитетның вазыйфаи затларының гамҽллҽрен яки гамҽл
кылмау турында мҽгълҥмат урнаштыру турында мҽгълҥмат бирергҽ мҿмкин.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы
бҥлекнең вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибен һҽм ҽлеге Регламентның шушы пунктында кҥрсҽтелгҽн
мҽсьҽлҽлҽрне җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽн кҿннҽн алып 3 эш
кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ
бирелҽ. Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирҥ мҿмкин булмаган очракта, Татарстан
Республикасының дҽҥлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат
Алексеевск муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм Башкарма комитет
биналарындагы мҽгълҥмат стендларында мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен
урнаштырыла.
Мҽгълҥмат стендларында һҽм муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырыла
торган Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽрендҽге мҽгълҥмат муниципаль
хезмҽт турында 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы
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белешмҽлҽр, Регламентның булу урыны, белешмҽ телефоннары, Башкарма
комитетының эш вакыты турындагы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ гаризаларны
кабул итҥ графигы турындагы белешмҽлҽр керҽ.
1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һҽм аларны рҽсми
бастырып чыгару чыганакларын кҥрсҽтеп), муниципаль районның «Интернет»
мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында, Республика
реестрында урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты муниципаль
районның рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча кҥпфункцияле ҥзҽкнең
читтҽн торып эш урыны – «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽрен раслау турында»
2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте карары
белҽн расланган Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан
Республикасы муниципаль районының шҽһҽр (авыл) җирлегендҽ һҽм шҽһҽр
округында тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ буенча
кҥпфункцияле ҥзҽкнең территориаль аерымланган структур бҥлекчҽсе (офисы);
техник хата - муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн
һҽм документка (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр шуларга нигезлҽнеп кертелгҽн документлардагы белешмҽлҽрнең
туры килмҽвенҽ китергҽн хата (язу, хҽреф хатасы, грамматик яисҽ арифметик хата
йҽ мондый хата);
ИАБС - Электрон рҽвештҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
кулланыла
торган
мҽгълҥмати
системаларның
мҽгълҥмати-технологик
хезмҽттҽшлеген тҽэмин итҥче инфраструктурада идентификация һҽм
аутентификациянең бердҽм системасы.
Мҽгълҥмати аралашуда катнашучыларның (мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең һҽм
башкарма хакимият органнарының һҽм җирле ҥзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының) дҽҥлҽт мҽгълҥмат системаларында һҽм башка мҽгълҥмат
системаларында булган мҽгълҥматтан файдалануын тҽэмин итҥче федераль
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы;
КФҤ - «Татарстан Республикасында дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге» дҽҥлҽт бюджет учреждениесе;
КФҤ АМС - Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽренең автоматлаштырылган мҽгълҥмат
системасы.
Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - гариза)
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның
27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 2 маддҽсендҽге 3 пункты (алга
таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ аңлашыла.
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2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Ана (гаилҽ) капиталы чараларын җҽлеп итеп, индивидуаль торак тҿзелеше
объектын тҿзҥ (реконструкциялҽҥ) буенча тҿп эшлҽр башкаруны тикшерҥ акты
бирҥ.
2.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ башкарма-боеру органы
атамасы
Татарстан
комитеты.

Республикасы

Алексеевск муниципаль районы башкарма

2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсенҽ тасвирлама
2.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булып тора:
1) ана (гаилҽ) капиталын җҽлеп итеп, индивидуаль торак тҿзелеше объектын
тҿзҥ (реконструкциялҽҥ) буенча тҿп эшлҽр башкаруны таныклау акты
(1 нче кушымта);
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар
(2 нче кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ «Электрон
имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга
таба – 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ Бердҽм портал, Республика
порталының шҽхси кабинетына Башкарма комитет (яисҽ Башкарма комитет)
вазыйфаи затының кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн
имзаланган электрон документ рҽвешендҽ җибҽрелҽ.
2.3.3. Гариза бирҥченең телҽге буенча, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе
КФҤтҽ Башкарма комитет тарафыннан җибҽрелгҽн, КФҤ мҿһере һҽм КФҤ
хезмҽткҽре имзасы белҽн расланган кҽгазьдҽ бастырылган электрон документ
нҿсхҽсе рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен электрон
документ яки электрон документ нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакыты, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ кирҽклеген исҽпкҽ алып,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
законнарында каралган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган
документларны бирҥ (җибҽрҥ) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогы - 10 эш кҿне тҥгел.

5

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогы гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн соң икенче
кҿнне исҽплҽнҽ башлый.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктату каралмаган.
2.4.3. Муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсе булган документның юнҽлеше муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
рҽсмилҽштерҥ һҽм теркҽҥ кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле
һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать
итҥче тарафыннан алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны
тапшыру тҽртибе
2.5.1. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен гариза бирҥче тҥбҽндҽге документларны
тапшыра:
1) шҽхесне раслаучы документ (КФҤ, Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать
иткҽндҽ бирелҽ);
2) гариза:
- КФҤ, Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазьдҽ документ
формасында (3 нче кушымта);
- электрон формада (тиешле мҽгълҥматларны гаризаның электрон
формасына кертҥ юлы белҽн тутырыла), Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽре
нигезендҽ, Бердҽм портал, Республика порталы аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ
имзаланган регламентның электрон формасына туры килҽ;
3) мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ,
мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать
иткҽн очракта (физик затларның законлы вҽкиллҽреннҽн тыш);
4) җир кишҽрлегенҽ хокук бирҽ торган документлар кҥчемсез милекнең
Бердҽм дҽҥлҽт реестрында дҽҥлҽт теркҽве узарга тиеш булмаса яисҽ мҿлкҽт
Татарстан Республикасы Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре министрлыгы яисҽ
муниципаль район (шҽһҽр округы) Җир һҽм мҿлкҽт мҿнҽсҽбҽтлҽре Палатасы
(Идарҽсе) тарафыннан бирелмҽсҽ;
5) ҽгҽр аның хокукы кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрында
теркҽлмҽгҽн булса (ҽлеге объектны реконструкциялҽгҽндҽ), индивидуаль торак
тҿзелеше объектына хокук билгели торган документлар (тҿп нҿсхҽлҽр яки
нотариаль тҽртиптҽ расланган кҥчермҽлҽр).
2.5.2. Гариза һҽм кушымта бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан тҥбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган (расланган)
электрон документлар рҽвешендҽ КФҤ аша һҽм кҽгазьдҽ һҽм электрон
документлар рҽвешендҽ;
2) Бердҽм портал, Республика порталы аша электрон формада.
3) Башкарма комитетка.
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2.5.10. Физик затлар һҽм шҽхси эшмҽкҽрлҽр гариза һҽм кирҽкле
документларны Бердҽм портал, Республика порталы аша җибҽргҽндҽ гаризаны
гади электрон имза белҽн имзалыйлар.
Гади электрон имза алу ҿчен гариза бирҥчегҽ ЕСИА да теркҽлҥ
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ алу язмасын стандарт
дҽрҽҗҽсеннҽн дҽ ким булмаган дҽрҽҗҽгҽ кадҽр расларга кирҽк.
Россия Федерациясе территориясендҽ теркҽлгҽн юридик затлар һҽм юридик
затлар вҽкиллҽре гариза һҽм кирҽкле документларны Бердҽм портал, Республика
порталы аша җибҽргҽндҽ гаризаны кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза
белҽн имзалыйлар.
Гарызнамҽне Бердҽм портал, Республика порталы аша тапшырганда гариза
бирҥче «Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы
Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ, мондый документларны тҿзҥгҽ һҽм
имзалауга вҽкалҽтле затлар тарафыннан электрон култамга белҽн имзаланган
документларның электрон образларын яисҽ электрон рҽвештҽге документларны
тапшыра.
2.5.11. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн талҽп итҥ тыела:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисҽ
аларны гамҽлгҽ ашыру каралмаган гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыру ҿчен документлар
һҽм мҽгълҥмат бирҥ;
2) муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽҥлҽт органнарына,
җирле ҥзидарҽ органнарына, оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ белҽн бҽйле гамҽллҽрне,
шул исҽптҽн килешҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр алу һҽм кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсендҽ кҥрсҽтелҽ торган документлар һҽм мҽгълҥмат алудан тыш, шул
исҽптҽн 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 маддҽсендҽге 1 ҿлешендҽ
кҥрсҽтелгҽн исемлеккҽ кертелгҽн (кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр);
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканда, яисҽ тҥбҽндҽге
очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яки) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн
документлар һҽм мҽгълҥмат бирҥ:
а) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ кагылышлы норматив хокукый актларның
талҽплҽрен ҥзгҽртҥ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны беренче
тапкыр биргҽннҽн соң;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
тарафыннан муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тартканнан соң бирелгҽн документларда, яисҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽ яисҽ элек бирелгҽн документлар комплектына кертелмҽгҽн хаталар
булу;
в) документларның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлану яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканнан соң, йҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартканнан соң мҽгълҥматны ҥзгҽртҥ.;
г) Башкарма комитетның, КФҤ хезмҽткҽренең вазыйфаи затының, КФҤ
хезмҽткҽренең хаталы яки хокукка каршы гамҽллҽре (гамҽл кылмау) фактын
(билгелҽрен) ачыклау, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
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кабул итҥдҽн баш тарткан очракта йҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарткан очракта Башкарма комитет җитҽкчесе имзасы белҽн язмача
рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук бирелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ таныкланган документлар һҽм
мҽгълҥматны кҽгазь чыганакта бирҥ, мондый документларга тамга салу йҽ аларны
алу дҽҥлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең кирҽкле шарты булып торса, һҽм
федераль законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары һҽм дҽҥлҽт органнары яки
җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥче
аларны, шул исҽптҽн электрон формада алу ысулларын, аларны бирҥ тҽртибен,
дҽҥлҽт органы, җирле ҥзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар белҽн эш итҥче
оешма карамагында булган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хокукый
актлар нигезендҽ кирҽкле документларның тулы исемлеге
2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында тҥбҽндҽгелҽр алына:
1) кҥчемсез милекнең Бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан мҽгълҥматлар (кҥчемсез
милек объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары турында
мҽгълҥматлар) - дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте
(Росреестр);
2) тҿзелешкҽ рҿхсҽттҽге белешмҽлҽр – Башкарма комитет;
3) индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзҥ яки
реконструкциялҽҥ планлаштырыла торган хҽбҽрнамҽдҽн индивидуаль торак
тҿзелеше объекты яки бакча йорты параметрларын билгелҽнгҽн параметрлар
буенча һҽм җир кишҽрлегендҽ индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча
йортын урнаштыру мҿмкинлеге турында хҽбҽрнамҽдҽн мҽгълҥматлар-Башкарма
комитет;
4) мҿрҽҗҽгать итҥченең законлы вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслаучы
документ (Россия Федерациясе граждан хҽле актларын теркҽҥ органнары
тарафыннан бирелгҽн туу турында таныклык яки Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ опека һҽм попечительлек органнары тарафыннан бирелгҽн документ
ҿлешендҽ) - граждан хҽле актларын теркҽҥнең Бердҽм дҽҥлҽт реестры йҽ социаль
тҽэминатның Бердҽм дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасы;
5) ышанычнамҽне бирҥ һҽм аның эчтҽлеге турында белешмҽлҽрнотариатның бердҽм мҽгълҥмат системасы.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче Регламентның 2.6.1 пунктының 1-4 бҥлеклҽрендҽ
кҥрсҽтелгҽн документларны (белешмҽлҽрне) мондый документларны тҿзҥгҽ һҽм
имзалауга вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн
таныкланган электрон документлар рҽвешендҽ, гаризаны Бердҽм портал,
Республика порталы аша йҽ КФҤтҽ кҽгазь чыганакта, Башкарма комитетта
биргҽндҽ бирергҽ хокуклы.
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2.6.3. Кҥрсҽтелгҽн дҽҥлҽт хакимияте органнары, башкарма комитетның
структур бҥлекчҽлҽре тарафыннан документлар һҽм белешмҽлҽрне тапшырмау
(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигез
була алмый.
2.6.4. Кҥрсҽтелгҽн органнарның вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) карамагында
булган документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (ҥз вакытында
тапшырмаган (тапшырмаган) хезмҽткҽре Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
2.6.5. Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен гариза бирҥче тарафыннан тҥлҽҥ кертҥне
раслаучы документлар талҽп итҥ тыела.
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан дҽҥлҽт органнары, җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм дҽҥлҽт органнары яки җирле ҥзидарҽ органнары карамагында булган
белешмҽлҽр булган документларны тапшырмау мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тартуы ҿчен нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту нигезлҽренең тулы исемлеге
2.7.1. Документлар кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен тҥбҽндҽгелҽр нигез була:
1) тулы булмаган документларны тапшыру;
2) электрон формада тапшырылган документлар ҥз эченҽ алган зыяннар,
алар булуы муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен документларда булган мҽгълҥматны
һҽм белешмҽлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кулланырга мҿмкинлек бирми;
3) тапшырылган документлар текстның Россия Федерациясе законнарында
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланмаган тҽртиптҽ буйсынуында һҽм тҿзҽтҥлҽрендҽ
була;
4) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган документлар Муниципаль
хезмҽт алу ҿчен мҿрҽҗҽгать иткҽн вакытта ҥз кҿчлҽрен югалттылар (шҽхесне
раслаучы документлар, вҽкилнең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документлар);
5) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза формасында мҽҗбҥри
кырларны тулысынча тутыру (дҿрес тҥгел, тҿгҽл тҥгел);
6) билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гариза һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны электрон
формада бирҥ;
7) гариза дҽҥлҽт хакимияте органына, җирле ҥзидарҽ органына яисҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вҽкалҽтлҽренҽ керми торган оешмага тапшырылган;
8) гариза гариза бирҥченең мҽнфҽгатьлҽрен яклау вҽкалҽте булмаган зат
тарафыннан бирелгҽн.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Гариза һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итҥчене кабул итҥ
вакытында да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан
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ведомствоара мҽгълҥмати бҽйлҽнешлҽрдҽн файдаланып, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) алганнан соң да, гаризаны
теркҽгҽннҽн соң 7 эш кҿненнҽн дҽ артмаган вакыт эчендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту турындагы карар, баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп, Регламентка
4 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, Башкарма
комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ квалификацияле электрон имза белҽн кҿчҽйтелгҽн рҽвештҽ
имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Бердҽм портал, Республика порталының шҽхси
кабинетына һҽм (яки) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны
кабул итҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителгҽн кҿнне КФҤгҽ җибҽрелҽ.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар
Бердҽм порталда бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе
турындагы мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, гаризаны һҽм башка
документларны кабул итҥдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору яисҽ кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.8.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге:
1) индивидуаль торак тҿзелеше объектын тҿзҥ буенча тҿп эшлҽр
башкарылуны тикшерҥ барышында (фундаментны монтажлау, диварлар, тҥбҽлҽр
торгызу) мондый эшлҽрнең башкарылмавы яисҽ тулысынча ҥтҽлмҽве ачыкланган;
2) индивидуаль торак тҿзелеше объектын реконструкциялҽҥ эшлҽрен
ҥткҽрҥне тикшерҥ барышында ачыкланганча, мондый эшлҽр нҽтиҗҽсендҽ торак
урынының гомуми мҽйданы артмый йҽ муниципаль район территориясендҽ
билгелҽнгҽн торак урынның исҽпкҽ алу нормасына караганда азрак арта;
3) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган документлар (белешмҽлҽр)
ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алынган документларга (белешмҽлҽргҽ)
каршы килҽ;
4) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гаризаны мҿрҽҗҽгать итҥче
инициативасы белҽн чакыртып алу.
2.8.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге
тҿгҽл булып тора.
2.8.4. Мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) ирекле формада язылган
шҽхси язма гаризасы нигезендҽ муниципаль хезмҽт алудан баш тартырга хокуклы,
ул Башкарма комитетының электрон почтасы адресы буенча яисҽ Башкарма
комитетка мҿрҽҗҽгать итеп. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында
гариза нигезендҽ вҽкалҽтле вазыйфаи зат тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар кабул ителҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥченең
(мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиленең) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту факты
гариза һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турындагы карар белҽн
дҽҥлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
кҥрсҽтҥ
ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасында теркҽлҽ.
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2.8.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп баш
тарту турындагы карар Регламентка 2 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма
нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн
Башкарма комитетның (Башкарма комитет) вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан
имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
турында карар кабул ителгҽн кҿнне Бердҽм портал, Республика порталының
шҽхси кабинетына һҽм (яки) КФҤнҽ җибҽрелҽ.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза Бердҽм порталда
бастырылган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ сроклары һҽм тҽртибе турындагы
мҽгълҥмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту
тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽҥлҽт пошлинасын яисҽ
башка тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган (бирелҽ торган) документ (документлар) турында
белешмҽлҽр
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.11. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥ ҿчен тҥлҽҥне алу тҽртибе, кҥлҽме һҽм алу нигезлҽре, мондый тҥлҽҥнең
кҥлҽмен исҽплҽҥ методикасы турында мҽгълҥматны да кертеп
Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы оешма тарафыннан кҥрсҽтелҽ торган хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратта
кҿтҥнең максималь срогы
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтҥ вакыты-15 минуттан
да артык тҥгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы оешма тарафыннан
кҥрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽт һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ турында мҿрҽҗҽгать
итҥченең ҥтенечен теркҽҥ вакыты һҽм тҽртибе, шул исҽптҽн электрон формада
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2.13.1. Гариза биргҽн кҿнне КФҤгҽ шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ гариза
бирҥчегҽ теркҽлҥ номеры һҽм гариза бирҥ датасы белҽн КФҤ АМСтан ҿземтҽ
бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Бердҽм портал, Республика порталы аша җибҽргҽндҽ
мҿрҽҗҽгать итҥче гариза биргҽн кҿнне Бердҽм порталның, Республика
порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта аша ала, гаризаның теркҽлҥ
номеры һҽм гариза бирҥ датасы кҥрсҽтелгҽн булуын раслый.
2.13.3. Башкарма комитетка гариза биргҽн кҿнне мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган
мҽгълҥмат системасыннан теркҽҥ номеры, гариза биргҽн дата һҽм тапшырылган
документлар исемлеге белҽн расписка бирелҽ.
2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ залына, кҿтҥ залына, муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ турында запросларны тутыру урыннарына, аларны тутыру ҥрнҽклҽренҽ
һҽм һҽр муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар исемлегенҽ,
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа
мҽгълҥматларын урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерҥ, шул исҽптҽн федераль законнар
һҽм инвалидларны социаль яклау турында Татарстан Республикасы законнары
нигезендҽ инвалидлар ҿчен кҥрсҽтелгҽн объектларның ҥтемлелеген тҽэмин итҥгҽ
карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгынга каршы система һҽм янгын
сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм биналарда гамҽлгҽ
ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрне кабул итҥ урыннары документларны рҽсмилҽштерҥ
ҿчен кирҽкле җиһазлар, мҽгълҥмат стендлары белҽн җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥе
(бинага уңайлы чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ кҥчеп йҿрҥ) тҽэмин ителҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм
мультимедиа мҽгълҥматы мҿрҽҗҽгать итҥчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул
исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына каршылыксыз керҥ
максатларында тҥбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) кҥрҥ һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итҥ функциясенең тотрыклы бозылуы
булган инвалидларны озата бару һҽм аларга ярдҽм кҥрсҽтҥ;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерҥ мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмҽт кҥрсҽтҥлҽргҽ тоткарлыксыз керҥен тҽэмин итҥ
ҿчен кирҽкле җиһазларны һҽм мҽгълҥмат йҿртҥчелҽрне аларның тормыш
эшчҽнлеген чиклҽҥне исҽпкҽ алып тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен тавыш һҽм кҥрҥ мҽгълҥматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм башка текстлы һҽм график мҽгълҥматны Брайль рельефлынокталы шрифты белҽн башкарылган билгелҽр белҽн кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽче кертҥне;
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6) этне озатучыны Россия Федерациясе Хезмҽт һҽм социаль яклау
министрлыгының 2015 елның 22 июнендҽге 386н номерлы «Эт-ҥткҽргечне махсус
укытуны раслаучы документ формасын һҽм аны бирҥ тҽртибен раслау турында»
боерыгы белҽн билгелҽнгҽн рҽвештҽ һҽм тҽртиптҽ махсус укытуны раслый торган
документ булган очракта һҽм аны бирҥ.
Инвалидлар ҿчен муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ гамҽлгҽ ашырыла торган
объектларга һҽм ҽлеге пунктның 1 – 4 пунктларында кҥрсҽтелгҽн муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ кулланыла торган акчаларга ҥтемлелекне тҽэмин итҥ ҿлешендҽ
2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация узган
объектларга һҽм чараларга карата талҽплҽр кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдалану мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
кҥрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт
кҥрсҽткҽндҽ вазыйфаи затлар белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның
дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында мҽгълҥмат алу
мҿмкинлеге, шул исҽптҽн мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽрдҽн
файдаланып, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле
ҥзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ)муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең мҿмкинлеге
йҽ мҿмкинлеге булмау (шул исҽптҽн тулы кҥлҽмдҽ), җирле ҥзидарҽ органының
телҽсҽ кайсы Территориаль бҥлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать итҥчене сайлау буенча
(экстриториаль принцип), дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең
кҥпфункцияле ҥзҽклҽрендҽ дҽҥлҽт һҽм (яки) муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ
турындагы соратып алу юлы белҽн, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
15.1 маддҽсендҽ каралган (комплекслы запрос)
2.15.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥтемлелек кҥрсҽткечлҽре
тҥбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
1) җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада
документлар кабул ителҽ торган бина урнашкан;
2) кирҽкле санда белгечлҽр, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрдҽн документлар
кабул ителҽ торган биналар булу;
3) мҽгълҥмати стендларда, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе
һҽм сроклары турында тулы мҽгълҥмат булу;
4) инвалидларга алар хезмҽтлҽрен башка затлар белҽн бертигез дҽрҽҗҽдҽ
алырга комачаулаучы каршылыкларны җиңҥдҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфат кҥрсҽткечлҽре тҥбҽндҽгелҽр:
1) документларны кабул итҥ һҽм карау срокларын ҥтҽҥ;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын ҥтҽҥ;
3) Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьлҽр булмау;
4) мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар белҽн багланышлары саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
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4.1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ
хезмҽткҽрлҽре белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза
биргҽндҽ бер тапкыр башкарыла;
4.2) бер тапкыр КФҤтҽ электрон документның кҽгазь формасында
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алу кирҽк булган очракта.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелгҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең вазыйфаи затлар
белҽн бер мҽртҽбҽ хезмҽттҽшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итҥче кҥчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфатын Бердҽм портал, Республика порталы,
терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышы турында мҽгълҥматны
мҿрҽҗҽгать итҥче Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында, КФҤтҽ алырга
мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҿрҽҗҽгать итҥчене яшҽҥ урынына яисҽ
экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽҥ (булу) урынына бҽйсез рҽвештҽ
сайлау буенча телҽсҽ кайсы КФҤтҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽтне комплекслы гарызнамҽ составында
алырга хокуклы.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстерриториаль принцип буенча муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҥзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҥзенчҽлеклҽре
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон рҽвештҽ кҥрсҽтелгҽндҽ, мҿрҽҗҽгать
итҥче тҥбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълҥмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн электрон образлары 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
Бердҽм порталдан, Республика порталыннан файдаланып таныкланган
документларны һҽм мҽгълҥматны бирҥ;
в) электрон рҽвештҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында
гаризаларның ҥтҽлеше турында белешмҽлҽр алырга;
г) Бердҽм портал, Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥнең сыйфатын бҽялҽҥне гамҽлгҽ ашырырга;
д) муниципаль хезмҽтне электрон документ рҽвешендҽ кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен
алырга;
е) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне
кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары,
аларның вазыйфаи затлары, аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дҽҥлҽт һҽм
муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең
карарларына
һҽм
гамҽллҽренҽ
(гамҽл
кылмауларына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ процессын тҽэмин итҽ
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торган Бердҽм портал, Республика порталы, федераль дҽҥлҽт мҽгълҥмат
системасы порталы ярдҽмендҽ карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына)
шикаять бирҥ.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең кабул итҥгҽ язылуы (алга таба - язма)
Республика порталы, КФҤ контакт-ҥзҽге телефоны ярдҽмендҽ башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кабул итҥ ҿчен телҽсҽ нинди буш вакытка
кҥпфункцияле кабул итҥ графигының ҥзҽгендҽ билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ язылу
мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн датага язылу бу дата башланганчы бер тҽҥлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ соратып алына торган мҽгълҥматларны кҥрсҽтергҽ кирҽк, шул
исҽптҽн:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽк буенча);
телҽгҽн дата һҽм кабул итҥ вакыты.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язып куйганда хҽбҽр иткҽн белешмҽлҽр туры
килмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче шҽхсҽн кабул иткҽндҽ тапшырылган
документларга алдан язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ талонны раслау
мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ. Ҽгҽр мҿрҽҗҽгать итҥче электрон почта адресын хҽбҽр
итсҽ, кҥрсҽтелгҽн адреска, кабул итҥ датасын, вакытын һҽм урынын кҥрсҽтеп,
алдан язылуны раслау турында мҽгълҥмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итҥче мҽҗбҥри тҽртиптҽ
хҽбҽр ителҽ, алдан язылу кабул итҥнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут
ҥткҽннҽн соң килгҽн очракта юкка чыгарыла.
Мҿрҽҗҽгать итҥче алдан язылудан телҽсҽ кайсы вакытта баш тартырга
хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация
һҽм аутентификация ҥтҥдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башка гамҽллҽр кылуны,
кабул итҥ максатын кҥрсҽтҥне, шулай ук кабул итҥ ҿчен вакытлыча интервалның
озынлыгын исҽплҽҥ ҿчен кирҽкле белешмҽлҽрне бирҥне талҽп итҥ тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм аларны үтәү
тәртибенә таләпләр, шул исәптән административ процедураларны электрон
рәвештә башкару үзенчәлекләре, шулай ук күп функцияле үзәкләрдә
административ процедураларны башкару үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽрнең эзлеклелеге тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ;
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2) мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан бирелгҽн документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр җибҽрҥ;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ;
5) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультациялҽр бирҥ
3.2.1.Мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн бҽйле
мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате административ процедураны башкару ҿчен нигез
булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып тора:
- мҿрҽҗҽгать итҥченең КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгатендҽ;
- мҿрҽҗҽгать итҥченең Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгатендҽ-инфраструктура
ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-консультация бирҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат).
3.2.2.Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽтне КФҤтҽ шҽхсҽн ҥзе һҽм
телефон һҽм электрон почта аша кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында
консультация алырга хокуклы.
КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ, шул исҽптҽн, составы, бирелҽ торган
документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультациялҽр бирҽ.
Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ сайтыннан ирекле файдалану юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат ала ала
http://mfc16.tatarstan.ru
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
бирелҽ торган документациянең составы, формасы һҽм муниципаль хезмҽт алу
ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче телефон һҽм электрон почта аша Башкарма
комитетка мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук Республика порталында, Башкарма
комитетның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе һҽм сроклары турында сайтында,
шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен тапшырыла торган документларның
составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация алырга хокуклы.
Консультирование ҿчен җаваплы вазыйфаи зат мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн процедуралар мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн
алып ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
бирелҽ торган документациянең составы, формасы һҽм муниципаль хезмҽт алу
ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
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3.3. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул
итҥ һҽм карау
3.3.1. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен документлар кабул итҥ
яисҽ КФҤнең читтҽн торып эшлҽҥ урыны.
3.3.1.1.Мҿрҽҗҽгать итҥче (мҿрҽҗҽгать итҥче вҽкиле) шҽхсҽн ҥзе КФҤкҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽ белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм
документларны Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ тапшыра.
3.3.1.2.КФҤ хезмҽткҽре, гаризаларны кабул итҥче:
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен раслый;
документлар бирҥче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
документларның Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры
килҥен тикшерҽ;
КФҤ АМСтан гариза бастыра;
гариза бирҥчегҽ тикшерҥ һҽм имзалау ҿчен хҽбҽр итҽ;
имзаланганнан соң КФҤнең АИСДА имзаланган гаризасын сканерлый;
КФҤ АМСка электрон формада яки электрон рҽвештҽ тҽкъдим ителгҽн
документларны йҿкли, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның оригиналларын кире
кайтара;
гариза бирҥчегҽ документларны кабул итҥ ҿчен расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре: гаризаны һҽм
документлар пакетын җибҽрҥгҽ ҽзер булу.
3.3.1.3. КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн башкарма комитетка
электрон рҽвештҽ (электрон эшлҽр пакетлары составында) кабул ителгҽн
документлар пакетын мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ структур бҥлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать
иткҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ җибҽрҽ.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша Башкарма комитетта җибҽрелгҽн гариза һҽм
документлар пакеты (электрон эш) тора.
3.3.2. Бердҽм портал, Республика порталы аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен документлар кабул итҥ.
3.3.2.1. Гариза бирҥче гариза бирҥ ҿчен электрон формада тҥбҽндҽге
гамҽллҽрне башкара:
авторизацияне башкара;
электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган
белешмҽлҽрне ҥз эченҽ алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яки электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);

17

электрон формада муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешҥ фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык
турында тиешле билге билгели);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге билгели);
тутырылган электрон гаризаны җибҽрҽ (тиешле электрон гариза
формасындагы тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза Регламентның 2.5.5 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзалана;
электрон гариза җибҽрҥ турында хҽбҽрнамҽ ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ башкарыла.
Административ процедураларның ҥтҽлеше нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: Башкарма комитетка җибҽрелгҽн электрон эш, электрон багланышлар
системасы аша.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка
документлар керҥ административ процедураны башкару ҿчен нигез булып тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) инфраструктур ҥсеш бҥлеге башлыгы (алга таба-документларны кабул итҥ ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат).
3.3.3.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, мҿрҽҗҽгать
итҥче гариза белҽн Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта:
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
гариза бирҥченең шҽхесен билгели;
документлар бирҥче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
Регламентның 2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килҥ-килмҽҥне
тикшерҥ, тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен
тикшерҥ (документларның кҥчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерҥ, документларда
кул астындагылар, припискалар, сызыкланган сҥзлҽр һҽм башка килешмҽгҽн
тҿзҽтмҽлҽр булмау);
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасында гаризаның электрон формасын
тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында кҽгазьдҽ кҥрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлауны гамҽлгҽ ашыра;
гариза бастыра;
гариза бирҥчегҽ тикшерҥ һҽм имзалау ҿчен хҽбҽр итҽ;
кул куелганнан соң, имзаланган гариза сканерлана;
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасына электрон формада тҽкъдим ителгҽн
документларны яки электрон рҽвештҽге документларны йҿкли, электрон эш
формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның оригиналларын гариза
бирҥчегҽ кире кайтара;
гариза бирҥчегҽ документларны кабул итҥ ҿчен расписка бирҽ.
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Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта,
документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
гаризаны кабул итҥ ҿчен киртҽлҽр булу турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны
кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген аңлатып, аңа
документларны кире кайтара.
3.3.3.3. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат,
документларны карап тикшерҥгҽ алганнан соң:
гаризага эш номеры һҽм «Документларны тикшерҥ» статусы бирелҽ, бу исҽ
Бердҽм порталның, Республика порталының шҽхси кабинетында чагылдырыла;
кергҽн электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн гариза бирҥче тарафыннан электрон
формада бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон образларын
ҿйрҽнҽ;
электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерҽ;
электрон култамганың чынбарлык шартларын ҥтҽҥне, бердҽм порталга
мҿрҽҗҽгать итҥ юлы белҽн (мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалифицияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон
ҥрнҽклҽре тапшырылган очракта) тикшерҽ.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында
карар проектын ҽзерли.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерҥ нҽтиҗҽсендҽ
аның чынбарлыгы шартларын ҥтҽмҽҥ ачыкланган очракта, баш тарту турындагы
карар проектында 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 маддҽсендҽге
11 пунктлары булырга тиеш.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽр мондый документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле
булган очракта, документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ
документлар (мҽгълҥмат, белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш,
алар тапшырылмаган, дҿрес булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып тутырылган очракта), билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат, гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ гаризага керҥ
турында гаризаның теркҽҥ номерын ҥз эченҽ алган хҽбҽрнамҽне, гаризаны алу
датасын, файлларның исемнҽрен, аңа тапшырылган документлар исемлеген,
муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын җибҽрҽ.
3.3.3.4. Регламентның 3.3.3.3 пунктында кҥрсҽтелгҽн процедураларны ҥтҽҥ,
техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
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билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белҽн билгелҽнгҽн процедуралар гариза
карауга кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
карау ҿчен кабул ителгҽн документлар комплекты яисҽ муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар
проекты.
3.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ
катнашучы органнарга җибҽрҥ
3.4.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать
итҥчедҽн кабул ителгҽн документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр), административ процедураны башкаруга вҽкалҽтле вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр) алу тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
булып инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба - ведомствоара
запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
3.4.2. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат,
Регламентның 2.6.1 пунктында каралган документларны һҽм белешмҽлҽрне
тапшыру турындагы запросларны ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек
системасы аша (техник мҿмкинлек булмаганда – башка ысуллар белҽн) электрон
формада тҿзи һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар карау ҿчен гариза кабул
ителгҽн кҿнне башкарыла.
Хакимият органнарына һҽм (яки) хакимият органнарына буйсынган
оешмалар тарафыннан җибҽрелгҽн запрослар административ процедураларны
ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тора.
3.4.3. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре, ведомствоара
электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып
алына торган документларны (мҽгълҥмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълҥмат булмау турында
хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар тҥбҽндҽге срокларда
гамҽлгҽ ашырыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
җирле ҥзидарҽ органнары һҽм алар карамагындагы оешмалар карамагында
булган документлар (белешмҽлҽр) буенча – ҿч эш кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итҥчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара
гарызнамҽ килгҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап
ҽзерлҽҥ һҽм җибҽрҥнең башка сроклары федераль законнарда, Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актларында һҽм федераль законнар нигезендҽ
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кабул ителгҽн Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында
билгелҽнмҽсҽ.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр
тора: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ
ведомствоара гарызнамҽлҽр җибҽргҽн ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн
баш тарту турында белдерҥ.
3.4.4. Ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ документ
һҽм (яки) мҽгълҥмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ ала;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, ведомствоара
запрослар җибҽрелгҽн кҿннҽн биш эш кҿне узгач, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту турында карар проектын
ҽзерли.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турында карар проекты, баш тартуның сҽбҽплҽрен кҥрсҽтеп (муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽр мондый документларга карата билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле
булган очракта, документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ
документлар (мҽгълҥмат, белешмҽлҽр) исеме турында мҽгълҥмат булырга тиеш,
алар тапшырылмаган, дҿрес булмаган һҽм (яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽр,
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып тутырылган очракта), билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
электрон документлар ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерҥ Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тарту
турында карар проекты, документларның һҽм (яисҽ) мҽгълҥматның булмавы
турында хҽбҽрнамҽ, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар
(белешмҽлҽр) комплекты.
3.4.5 Регламентның 3.4.2, 3.4.4 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын, шул исҽптҽн гаризаны
Регламентның 2.13 пункты нигезендҽ теркҽгҽн мизгелдҽн файдаланып, автоматик
режимда гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.6 Регламентның 3.4 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь срогы биш эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ
3.5.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып,
ведомствоара запрослар җибҽрҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр) комплекты керҥ тора.
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Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат инфраструктура ҥсеше бҥлеге башлыгы (алга таба-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат:
мҿрҽҗҽгать итҥче белҽн индивидуаль торак тҿзелеше объектын карау ҿчен
чыгу датасын килештерҽ, карау һҽм фотофиксациялҽҥне гамҽлгҽ ашыра, карау
актын ҽзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту турында карар проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, ана (гаилҽ) капиталы средстволарын җҽлеп
итеп, индивидуаль торак тҿзелеше объектын тҿзҥ (реконструкциялҽҥ) буенча тҿп
эшлҽрне башкаруны тикшерҥ акты проектын ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе проектын билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерҥгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар ҿч эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре тҥбҽндҽгелҽрдҽн
гыйбарҽт: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында карар проекты, ана
(гаилҽ) капиталы акчаларын җҽлеп итеп, индивидуаль торак тҿзелеше объектын
тҿзҥ (реконструкциялҽҥ) буенча тҿп эшлҽрне башкаруны тикшерҥ акты проекты.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарту турындагы карар проектын килештерҥ һҽм кул кую (алга табадокументлар проектлары) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен
җаваплы структур бҥлекчҽ җитҽкчесе, Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары,
Башкарма комитет җитҽкчесе тарафыннан башкарыла.
Кисҽтҥлҽр булган документларның ҽзерлҽнгҽн проектлары муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽҥ ҿчен җаваплы затка кире кайтарыла. Кисҽтҥлҽрне
бетергҽннҽн соң, документлар проектлары килешҥ һҽм кул кую ҿчен кабат
тапшырыла.
Башкарма комитет җитҽкчесе документлар проектларына кул куйганда
Башкарма комитетның вазыйфаи затлары тарафыннан Регламентның
административ процедураларны ҥтҽҥ срокларын, аларның эзлеклелеген һҽм
тулылыгын, Башкарма комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи затларының электрон
документ ҽйлҽнеше системасында килешҥлҽрен ҥтҽҥне тикшерҽ.
Административ процедураларны ҥтҽҥ сроклары, аларның эзлеклелеге һҽм
тулылыгы ҿлешендҽ хокук бозулар ачыкланган очракта, Башкарма комитет
җитҽкчесе Регламентның 4.3 пункты нигезендҽ, хокук бозуларга юл куйган
затларны җаваплылыкка тарту инициативасы белҽн чыга.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре тҥбҽндҽгелҽрдҽн
гыйбарҽт: муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн
баш тарту турында карар, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында
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карар, ана (гаилҽ) капиталы акчаларын җҽлеп итеп, индивидуаль торак тҿзелеше
объектын тҿзҥ (реконструкциялҽҥ) буенча тҿп эшлҽрне башкаруны тикшерҥ акты.
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында кҥрсҽтелгҽн процедураларны
ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5. Регламентның 3.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн административ
процедураларны ҥтҽҥнең максималь вакыты тугыз эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ)
3.6.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып
административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу
тора.
Административ процедураны ҥтҽҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат-Башкарма
комитет җитҽкчесе (алга таба-документларны бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат).
Документлар бирҥ (җибҽрҥ) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ һҽм (яки) шҽһҽр тҿзелеше
эшчҽнлеген тҽэмин итҥ буенча мҽгълҥмат системасы документациясен алып бару
системасына муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥматларны
теркҽҥне һҽм кертҥне тҽэмин итҽ;
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның вҽкиленҽ) электрон хезмҽт кҥрсҽтҥ юлы белҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе һҽм КФҤтҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ
нҽтиҗҽсен алу мҿмкинлеге турында Республика порталы аша хҽбҽр итҽ.
Процедураларны ҥтҽҥ, техник мҿмкинлек булганда, автомат рҽвештҽ дҽҥлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган
мҽгълҥмат системасын кулланып гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҽгълҥмат системаларында муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ белешмҽлҽр урнаштыру, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (аның
вҽкиленҽ) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ һҽм аны алу ысуллары
турында хҽбҽр итҥ.
3.6.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен бирҥ (җибҽрҥ) тҽртибе:
3.6.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап КФҤкҽ
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, КФҤ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ электрон документның
кҽгазь формасында муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итҥче талҽбе
буенча кҽгазьдҽ электрон документның нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон
документның нҿсхҽсе аны тҿшерҥ кҽгазенҽ яздыру юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥче килгҽн
кҿнне КФҤ эше регламентында билгелҽнгҽн срокларда чират тҽртибендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итҥче республика порталы аша муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабинетына
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган, башкарма комитетның вҽкалҽтле
вазыйфаи затының (Башкарма комитет) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон
имзасы белҽн имзаланган документның электрон ҥрнҽге автомат рҽвештҽ
җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥне (бирҥдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне гамҽлгҽ
ашырыла.
Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ республика порталыннан
файдаланып муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне раслый торган документ (шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту) юлламасы (бирҥ).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтҥ
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата
ачыкланган очракта, мҿрҽҗҽгать итҥче башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза (5 нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе
буларак бирелгҽн документ;
юридик кҿчкҽ ия булган, техник хатаның булуын таныклаучы документлар.
Муниципаль
хезмҽт
нҽтиҗҽсе
булган
документта
кҥрсҽтелгҽн
мҽгълҥматларда техник хатаны тҿзҽтҥ турында гариза мҿрҽҗҽгать итҥче
(вҽкалҽтле вҽкил) почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша), Бердҽм портал,
Республика порталы яки КФҤ аша бирҽ.
3.7.2. Документларны кабул итҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
тҿзҽтҥ турында гариза кабул итҽ, кушымталы документлар белҽн гаризаны терки
һҽм документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽҥ датасыннан
алып бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре булып тҥбҽндҽгелҽр тора:
кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза документларны эшкҽртҥ ҿчен җаваплы
вазыйфаи затка карауга юнҽлтелгҽн.
3.7.3. Документларны эшкҽртҥгҽ җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр
кертҥ максатларында Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны
гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган
документның оригиналын тҿшереп калдыру ҿчен шҽхсҽн ҥзе имза сала, яисҽ
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша җибҽрҥ (электрон почта аша) адресына техник хата
булган документның тҿп нҿсхҽсен алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
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Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хата ачыкланганнан
яисҽ җибҽрелгҽн хата турында телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан гариза алганнан
соң ике эш кҿне дҽвамында гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны ҥтҽҥ нҽтиҗҽлҽре: мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ
бирелгҽн (юнҽлешле) документ.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне тикшереп тору тәртибе һәм рәвешләре
4.1. Җаваплы вазыйфаи затлар тарафыннан Регламент нигезлҽмҽлҽренең һҽм
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ талҽплҽрне билгели торган башка норматив
хокукый актларның ҥтҽлешен һҽм башкарылуын агымдагы контрольдҽ тотуны
гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итҥ
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору
мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең хокукларын бозуларны ачыклауны һҽм бетерҥне,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥне, җирле
ҥзидарҽ органы вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карарлар
ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала.
Административ процедураларның ҥтҽлешен тикшереп тору рҽвешлҽре
тҥбҽндҽгелҽр:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ документлары проектларын тикшерҥ һҽм
килештерҥ;
2) эш башкаруны тикшерҥне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥткҽрҥчелҽр;
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешенҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ контроль тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълҥматлар базасында
булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
ҥтҽҥче вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълҥматы, тиешле документларны
исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка белешмҽлҽр файдаланыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ һҽм җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесенҽ
карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽрнең башкарылуын тикшереп тору ҿчен
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽ бирелҽ.
Срокларны, административ процедураларны бозу очраклары, аларның
эзлеклелеге һҽм аларны карап тоту сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр,
шулай ук хокук бозуларны бетерҥ буенча ашыгыч чаралар кҥрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда
билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеге ҥтҽлешенҽ агымдагы контроль муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыруга җаваплы җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе
урынбасары, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ эшен оештыручы бҥлек башлыгы
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле
ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турындагы
нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ.
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4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм
планнан тыш тикшерҥлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм чоры, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе
һҽм рҽвешлҽре
Контроль тикшерҥлҽр планлы (җирле ҥзидарҽ органы эшенең ярты еллык
яисҽ еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга) һҽм планнан тыш булырга
мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥгҽ (комплекслы
тикшерҥлҽргҽ) бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет
мҿрҽҗҽгате буенча каралырга мҿмкин.
4.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затларының муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында алар кабул итҽ торган (башкарыла торган) карарлары
һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) ҿчен җаваплылыгы
Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча, мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең
хокуклары бозылган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплылыкка тартыла.
Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе белдерҥлҽрне вакытында тикшермҽгҽн
ҿчен җаваплы.
Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе
урынбасары) Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне
вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (башкарыла
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка
муниципаль хезмҽткҽрлҽр законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы булалар.
4.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан да, тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм
рҽвешлҽренҽ карата талҽплҽрне характерлый торган нигезлҽмҽлҽр
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм
оешмалары ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җирле
ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе
турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥ процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау
мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмауларына) карата, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәгенә, 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддәсендәге 1.1 ӛлешендә күрсәтелгән оешмаларга, шулай ук
аларның вазыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, хезмәткәрләргә
карата судка кадәр (судтан тыш) тәртип

26

5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽткҽрнең,
муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽтне кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре,
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган кҥпфункцияле ҥзҽк, оешмалар, шулай ук
аларның хезмҽткҽрлҽре гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять
белдерҥ хокукына ия.
Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала, шул исҽптҽн
тҥбҽндҽге очракларда:
1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гарызнамҽне, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 15.1 маддҽсендҽ кҥрсҽтелгҽн гарызнамҽне теркҽҥ срогын
бозу;
2) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган
яисҽ гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны талҽп итҥ яисҽ
гамҽлгҽ ашыру;
4) Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
муниципаль хокукый актларда каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн
баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк
хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр
(судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерҥ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
6) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия
Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив
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хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган тҥлҽҥне талҽп
итҥ;
7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең,
оешмаларның вазыйфаи затының, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның яисҽ аларның
хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда биргҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽн баш тартуы яисҽ
мондый тҿзҽтҥлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозуы. Кҥрсҽтелгҽн очракта
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ
кҥпфункцияле ҥзҽккҽ, аның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерелҽ торган карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять белдерҥ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне тулы кҥлҽмдҽ кҥрсҽтҥ
функциясе йҿклҽнгҽн булса, ул 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн;
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ
вакытын һҽм тҽртибен бозу;
9) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый
актларда каралмаган булса, Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору.
Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле ҥзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
7 маддҽсендҽге 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш,
документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿреслеге кҥрсҽтелмҽгҽн документларның
яисҽ белешмҽлҽрнең талҽбе. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан
кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка
кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына
һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган кҥп функцияле
ҥзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.3 ҿлешендҽ
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне кҥрсҽтҥ функциясе
йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
5.2. Шикаять язмача кҽгазьдҽ, электрон формада муниципаль хезмҽт
кҥрсҽтҥче органга, кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючы), шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга тапшырыла.
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Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр югары органга (аның булганда) бирелҽ яисҽ ул
булмаганда, турыдан-туры муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесе
тарафыннан карала. Кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр шушы кҥпфункцияле ҥзҽк
җитҽкчесенҽ тапшырыла. Кҥп функцияле ҥзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр кҥпфункцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ куючыга яисҽ
Татарстан Республикасы норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка
тапшырыла. Оешмалар хезмҽткҽрлҽренең 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша,
кҥпфункцияле ҥзҽк аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмати
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥ вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. Кҥп функцияле ҥзҽкнең, кҥп
функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация
челтҽреннҽн, кҥпфункцияле ҥзҽкнең рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирҥнең мҽгълҥмат
системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең
шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълҥматтелекоммуникация челтҽрен, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтларын, Бердҽм
порталны яисҽ республика порталын кулланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхси кабул итҥендҽ кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаять ҥз эченҽ алырга тиеш:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларның, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре,
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ
торган муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
кҥпфункцияле ҥзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм (яисҽ) хезмҽткҽренең,
оешмаларының исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итҥченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы булган очракта), яшҽҥ урыны турында белешмҽлҽр - физик зат йҽ исеме,
мҿрҽҗҽгать итҥче - юридик зат урнашкан урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук
контактлы телефон номеры (номеры), электрон почта адресы (адресы) һҽм
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булган очракта);
3) муниципаль хезмҽтне кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽтне
кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының йҽ муниципаль хезмҽткҽрнең,
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кҥпфункцияле ҥзҽкнең хезмҽткҽре, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган
кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽре, оешмаларның, аларның хезмҽткҽрлҽренең
шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында
белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итҥче алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче
органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затының яисҽ
муниципаль хезмҽткҽрнең, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның,
аларның хезмҽткҽрлҽренең карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) белҽн
килешми. Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы
документлар (булганда), йҽ аларның кҥчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең иртҽгесеннҽн соңгы эш кҿненнҽн дҽ
соңга калмыйча теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп функцияле ҥзҽкне гамҽлгҽ
куючы органга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмага яисҽ югарыдагы органга (булганда) килгҽн
шикаять аны теркҽгҽннҽн соң, ҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддҽсендҽге
1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органга, кҥп
функцияле ҥзҽккҽ шикаять белдергҽн очракта, аны теркҽгҽн кҿннҽн унбиш эш
кҿне эчендҽ каралырга тиеш, мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽ йҽ
рҿхсҽт ителгҽн хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн тҽртип бозу
очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн алып биш эш кҿне эчендҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча тҥбҽндҽге карарларның берсе
кабул ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, муниципаль
хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм
хаталарны тҿзҽтҥ, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясенең норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый актларында,
муниципаль хокукый актларда алынмаган акчаларны кире кайтару рҽвешендҽ дҽ,
канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта.
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган
кҿннҽн дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язмача һҽм мҿрҽҗҽгать итҥче
телҽге буенча электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында
мотивлаштырылган җавап җибҽрелҽ.
5.7. канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле шикаятьне таныган очракта, мҿрҽҗҽгать
итҥчегҽ җавап итеп башкарма комитет, кҥпфункцияле ҥзҽк йҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 маддҽсендҽге 1.1 ҿлешендҽ каралган гамҽллҽр турында
мҽгълҥмат бирелҽ, ачыкланган хокук бозуларны муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ
кичекмҽстҽн бетерҥ максатларында, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу ҥтенҽлҽр һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ муниципаль хезмҽт алу максатларында
башкарырга тиешле алга таба гамҽллҽр турында мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ.
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5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелмҽгҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ җавапта,
кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре турында дҽлилле аңлатмалар, шулай ук кабул
ителгҽн карарга шикаять бирҥ тҽртибе турында мҽгълҥмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне тикшерҥ барышында яисҽ нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять составы билгелҽре ачыкланган очракта,
вазыйфаи зат, шикаятьлҽрне карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган
материалларны кичекмҽстҽн прокуратура органнарына җибҽрҽ.

1 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган бланкы)

Электрон имза турында белешмҽлҽр

РАСЛЫЙМ
(җирле ҥзидарҽ органы исеме)
(таныклауны ҥткҽрҥ ҿчен
вҽкалҽтле зат)

“

”

е.
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Индивидуаль торак тӛзелеше объектын тӛзү (фундаментны монтажлау,
стеналар һәм түбәләр торгызу) яисә индивидуаль торак тӛзелеше объектын
реконструкцияләү эшләрен уздыру буенча тӛп эшләр башкару нәтиҗәсендә
реконструкцияләнә торган объектның торак урынының (торак урыннарның)
гомуми мәйданы кимендә торак урын торак мәйданының Россия Федерациясе
торак законнары нигезендә билгеләнә торган исәпкә алу нормасына
артуын таныклау
АКТЫ
ш. (бист., ав.)
Капиталь

тҿзелеш

объекты

(индивидуаль

“
”
торак

тҿзелеше

20
е.
объекты)

(исеме, почта
яки капиталь тҿзелеш объектының тҿзелеш адресы)
(конструкциялҽрнең исеме: фундаментны монтажлау, диварлар тҿзҥ,
тҥбҽ торгызу яки тҿзеклҽндерҥ эшлҽрен башкару)

Тҿзҥче яки заказ бирҥче (тҿзҥче яки заказчы вҽкиле) турында белешмҽлҽр
(кирҽклесен ассызыкларга)
(фамилиясе, исеме, атасының исеме,
паспорт мҽгълҥматлары, яшҽҥ урыны, телефон/факс)
(вҽкиллек турында документ реквизитлары - вазыйфасы, фамилиясе, инициаллары, реквизитлары – булганда
тутырыла
тҿзҥче яки заказ бирҥче вҽкиле)

Тҿзелешкҽ бирелгҽн рҿхсҽт турында мҽгълҥмат
(номер, бирҥ датасы
рҿхсҽт биргҽн башкарма хакимият органының яисҽ органы атамасы
рҿхсҽт биргҽн җирле ҥзидарҽ органнары)

Тҿзелешне башкаручы зат (тҿзелешне башкаручы зат вҽкиле) турында белешмҽлҽр
(кирҽклесен ассызыкларга)
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(исеме, номеры һҽм датасы
дҽҥлҽт теркҽве турында таныклык бирҥ, ОГРН, ИНН,
почта реквизитлары, телефон/факс – юридик затлар ҿчен;
фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт мҽгълҥматлары, яшҽҥ урыны,
телефон/факс - физик затлар ҿчен, шартнамҽ номеры һҽм датасы)
(вазыйфасы, фамилиясе, инициаллары,
вҽкиллеге турында документ реквизитлары-булганда тутырыла
тҿзҥне гамҽлгҽ ашыручы зат вҽкиле)

шулай ук капиталь тҿзелеш объектын (индивидуаль торак тҿзелеше объектын) карауда
катнашучы башка затлар вҽкиллҽре дҽ катнашты:
(исеме, вазыйфасы, фамилиясе, инициаллары,
вҽкиллеге турында документ реквизитлары)

Ҽлеге акт тҥбҽндҽгелҽр турында тҿзелде:
1 Тикшерҥ ҿчен тҥбҽндҽге конструкциялҽр тҽкъдим ителде
(капиталь тҿзелеш объекты конструкциялҽренең исемлеге һҽм кыскача характеристикасы)

2 Ҥткҽрелгҽн эшлҽрнең исеме:
2.1. Капиталь тҿзелеш объектын тҿзҥ буенча тҿп эшлҽр
(конструкциялҽрнең исеме: фундаментны монтажлау, диварлар тҿзҥ, тҥбҽ торгызу)

2.2. Капиталь тҿзелеш объектын реконструкциялҽҥ буенча башкарылган эшлҽр
(конструкциялҽрнең исеме: фундаментны монтажлау, диварлар тҿзҥ, тҥбҽ торгызу)

Капиталь тҿзелеш объектын реконструкциялҽҥ буенча башкарылган эшлҽр нҽтиҗҽсендҽ
торак урынының (торак урыннарның) гомуми мҽйданы ___________ кв. метрга арта һҽм
капиталь тҿзелеш объектын файдалануга тапшырганнан соң ____________ кв. м тҽшкил итҽргҽ
тиеш.
3. Даталар:
эш башлану “
эш тҿгҽллҽнҥ
4. Документ
Кушымталар:

”
“

20
”

е.

20
е.
нҿсхҽдҽ тҿзелде.
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5. Имзалар:
Тҿзҥче яки заказ бирҥче (тҿзҥче яки заказчы вҽкиле)
(Тҿзҥче яки заказчы Ф.И.А.)

(имза)

(тҿзҥче яисҽ заказчы вҽкиленең вазыйфасы, фамилиясе, инициаллары)

(имза)

Капиталь тҿзелеш объектын (индивидуаль торак тҿзелеше объектын) карауда катнашучы башка
затлар вҽкиллҽре
(исеме, вазыйфасы, фамилиясе, инициаллары)

(имза)

(исеме, вазыйфасы, фамилиясе, инициаллары)

(имза)

(исеме, вазыйфасы, фамилиясе, инициаллары)

(имза)

(исеме, вазыйфасы, фамилиясе, инициаллары)

(имза)
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2 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган бланкы)

Ана (гаилҽ) капиталы чараларын җҽлеп итеп, индивидуаль торак тҿзелеше
объектын тҿзҥ (реконструкциялҽҥ) буенча тҿп эшлҽр башкаруны таныклау акты
бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында
КАРАР
_______________________________________________мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)

гариза № _______ _____._____.________ее., ________________________________
_____________________________________________________________________________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документларны тҥбҽндҽгелҽргҽ карата кабул итҥдҽн баш тарту турында карар кабул
ителде:
1.
2.

Электрон имза турында белешмҽлҽр

Вазыйфаи зат (ФИА)
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Башкаручы (ФИА)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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3 нче кушымта
ФИА
Шҽхесне раслаучы документ:
(документ тҿре)
(сериясе, номеры)
(кем тарафыннан, кайчан бирелгҽн)

Теркҽлҥ адресы

Ышаныч кҽгазе буенча вҽкил яки законлы вҽкил:
ФИА
Шҽхесне раслаучы документ:
(документ тҿре)
(сериясе, номеры)
(кем тарафыннан, кайчан бирелгҽн)

Вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ реквизитлары:
Теркҽлҥ адресы

Элемтҽ ҿчен мҽгълҥмат:
тел. номеры
эл. почта

ГАРИЗА ФОРМАСЫ

Тҿп эшлҽрне ҥткҽрҥне тикшерҥ актын бирҥегезне сорыйм:
- индивидуаль торак тҿзелеше объектын тҿзҥ (фундаментны монтажлау, диварлар
һҽм тҥбҽлҽр торгызу);
- индивидуаль торак тҿзелеше объектын реконструкциялҽҥ буенча, нҽтиҗҽдҽ
реконструкциялҽнҽ торган объектның торак урынының (торак урыннарның) гомуми
мҽйданы торак урын мҽйданының исҽпкҽ алу нормасыннан ким дигҽндҽ арттырыла
(кирҽклесен ассызыкларга),
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____________________________________________________________ адресы буенча
(капиталь тҿзелеш объектының почта яки тҿзелеш адресы)

____________________________________________________________________.
Тҿзҥче турында мҽгълҥмат:
____________________________________________________________________
(фамилиясе, исеме, атасының исеме,

____________________________________________________________________
паспорт мҽгълҥматлары, яшҽҥ урыны, телефон/факс)

____________________________________________________________________
Индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ
турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн индивидуаль торак тҿзелеше объектының яисҽ
бакча йорты параметрларының билгелҽнгҽн параметрларга туры килҥе һҽм җир
кишҽрлегендҽ индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру
рҿхсҽте турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽргҽ туры килҥ-килмҽве
турында белешмҽлҽр
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(номер, бирҥ датасы (планлаштырыла торган тҿзелеш турында хҽбҽр итҥ ҿчен юллау датасы)

Ана (гаилҽ) капиталына дҽҥлҽт сертификаты турында мҽгълҥмат:
_____________________________________________________________________
(алучының номеры, датасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме)

Тҿзелеш алып баручы зат турында мҽгълҥмат: _________________________
(шартнамҽ номеры һҽм датасы

___________________________________________________________________
оешма исеме, дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турында таныклык бирҥ номеры һҽм датасы,

____________________________________________________________________
ОГРН, ИНН, почта реквизитлары, телефон/факс - юридик затлар ҿчен;

____________________________________________________________________
фамилиясе, исеме, атасының исеме, паспорт мҽгълҥматлары, яшҽҥ урыны, телефон/факс-

____________________________________________________________________
физик затлар ҿчен)

Конструкциялҽрнең атамасы:
фундаментны монтажлау _____________________ (конструкциянең тибы, материал)
диварлар тҿзҥ _______________________________ (конструкциянең тибы, материал)
тҥбҽ ябу ____________________________________ (конструкциянең тибы, материал)
Реконструкциялҽнҽ торган объектның гомуми мҽйданы _______________ кв. м
Объектны тҿзеклҽндерҥдҽн соң мҽйданы ____________________________ кв. м

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен минем адреска тҥбҽндҽге юл белҽн бирҥегезне
(җибҽрҥегезне) сорыйм:
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталының шҽхси кабинетына
электрон рҽвештҽ
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КФҤкҽ

Мҿрҽҗҽгать
итҥченең имзасы
(имзаны киңҽйтҥ)
Дата
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4 нче кушымта
(Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган бланкы)

Ана (гаилҽ) капиталы чараларын җҽлеп итеп, индивидуаль торак тҿзелеше
объектын тҿзҥ (реконструкциялҽҥ) буенча тҿп эшлҽр башкаруны таныклау акты
бирҥ буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле документларны кабул
итҥдҽн баш тарту турында
КАРАР
_______________________________________________мҿрҽҗҽгатенҽ бҽйле рҽвештҽ
(Ф.И.А. физик зат, юридик зат исеме - мҿрҽҗҽгать итҥче)

гариза № _______ _____._____.________ее., ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
нигезендҽ:

тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен
кирҽкле документларны тҥбҽндҽгелҽргҽ карата кабул итҥдҽн баш тарту турында карар кабул
ителде:
1.
2.
Вазыйфаи зат (ФИА)
(килешҥне гамҽлгҽ ашыручы органның вазыйфаи
заты имзасы)

Электрон имза турында белешмҽлҽр

Башкаручы (ФИА)
______________________________
(башкаручының контактлары)
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5 нче кушымта
Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль районы
башкарма комитеты җитҽкчесенҽ
Кемнҽн: _____________________
Техник хатаны тӛзәтү турында
гариза
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм
__________________________________________________________________
(хезмҽт кҥрсҽтҥ атамасы)
Язылган:__________________________________________________________
_____________________________________________________________
Дҿрес белешмҽлҽр:_______________________________________________
__________________________________________________________________
Тҿзҽтелгҽн техник хатаны тҿзҽтеп, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган
документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне ҥтенҽм.
Тҥбҽндҽге документларны китерҽм:
1.
2.
3.
Техник хатаны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында карар кабул
ителгҽн очракта, мондый карарны җибҽрҥегезне сорыйм:
электрон документны E-mail адресына җибҽрҥ юлы белҽн:_____________;
тҥбҽндҽге адрес буенча кҽгазь чыганактагы таныкланган кҥчермҽ
рҽвешендҽ:
________________________________________________________________.
Минем шҽхесемҽ караган һҽм мин тҽкъдим иткҽн, шулай ук миңа тҥбҽнрҽк
кертелгҽн мҽгълҥматларның дҿрес булуын чын-чынлап раслыйм. Гаризага кушып
бирелгҽн документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза тапшырган вакытта бу
документлар гамҽлдҽ һҽм дҿрес белешмҽлҽргҽия.
______________
(дата)

_________________ ( ________________)
(имза)
(Ф.И.А.)

