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Адресларны бирү, үзгҽртү һҽм
юкка чыгару буенча муниципаль
хезмҽт күрсҽтүнең Административ
регламентын раслау турында
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында» 06.10.2003 ел, №131-ФЗ Федераль законның 14 статьясындагы 1 ҿлешенең
21 пункты нигезендҽ, «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру
турында» 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль закон, Россия Федерациясе
Хҿкүмҽтенең «Адресларны бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару Кагыйдҽлҽрен раслау
турында» 19.11.2014 ел, №1221 карары, Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районының
«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге Уставы
нигезендҽ, Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты
КАРАР БИРҼ:
1.
Кушымта нигезендҽ адресларны бирү,үзгҽртү һҽм юкка чыгару буенча
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламентын расларга.
2.
«Адресларны бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең административ регламентын раслау турында» Иннополис шҽһҽре
Башкарма комитетының 2019 елның 20 мартындагы 9 номерлы карарын үз кҿчен
югалткан дип танырга (Иннополис шҽһҽре Башкарма комитетының 2019 елның 10
мартындагы 21 номерлы карары белҽн кертелгҽн үзгҽрешлҽр белҽн).
3.
Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми
порталында (http://pravo.tatarstan.ru), Югары Ослан муниципаль районының рҽсми
сайтында Интернет - телекоммуникация челтҽрендҽ (http://verhniy-uslon.tatarstan.ru),
Иннополис шҽһҽре мэриясе бинасында урнашкан махсус мҽгълүмат стендында
бастырып чыгарырга.
4.
Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Иннополис шҽһҽре Башкарма
комитетының эксплуатация буенча баш белгеченҽ тапшырам.
Җитҽкче:

Р.Р. Шагалеев

Иннополис шҽһҽре Башкарма
комитетының 2021 елның 13
августыннан
88
карарына
кушымта
Адресларны бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
Административ регламенты
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге Административ регламенты (алга
таба – Регламент) адресларны бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару буенча муниципаль
хезмҽт күрсҽтүнең стандартын һҽм тҽртибен билгели (алга таба-муниципаль хезмҽт).
1.2. Муниципаль хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга табамҿрҽҗҽгать итүче).
Адреска адресланган объектка гариза бирү яки аның адресын гамҽлдҽн чыгару
турында гариза (алга таба - гариза) үз инициативасы белҽн яки адрес объектына
түбҽндҽге хокукларның берсе булган зат тарафыннан тапшырыла:
а) хуҗалык алып бару хокукы;
б) оператив идарҽ итү хокукы;
в) гомерлек мирас хуҗасы хокукы;
г) даими (сроксыз) файдалану хокукы.
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽр мҽнфҽгатьлҽрен мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вҽкалҽтле затлар һҽм физик затларның законлы вҽкиллҽре
(алга таба – мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) тҽкъдим итҽ ала.
Күпфатирлы
йортта
биналарның
милекчелҽре
исеменнҽн
мондый
милекчелҽрнең Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кабул
ителгҽн ҽлеге милекчелҽрнең гомуми җыелышы карары белҽн мондый гариза бирүгҽ
вҽкалҽтле вҽкиле гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
Бакчачылык яки яшелчҽчелек коммерцияле булмаган ширкҽте ҽгъзалары
исеменнҽн мондый ширкҽт ҽгъзаларының гомуми җыелышы карары белҽн мондый
гаризаны бирергҽ вҽкалҽтле ширкҽт вҽкиле гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн зат исеменнҽн «Кадастр эшчҽнлеге турында»
Федераль законның 35 статьясында яки 42.3 статьясында каралган документ
нигезендҽ, кадастр эшлҽре яки адресация объекты булган тиешле күчемсез милек
объектына карата комплекслы кадастр эшлҽрен башкаручы кадастр инженеры
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
1.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүмат урнаштырыла:
1) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күп функцияле үзҽклҽре
биналарында урнашкан муниципаль хезмҽт турында визуаль һҽм текстлы
мҽгълүматны үз эченҽ алган мҽгълүмат стендларында.
2) «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге муниципаль
районның рҽсми сайтында (http:// www.verhniy-uslon.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында
(https://uslugi.tatarstan.ru);
4) Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталында
(https:// www.gosuslugi.ru/) (алга таба – Бердҽм порталы);
5) «Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры»
дҽүлҽт мҽгълүмат системасы (http://frgu.tatar.ru) (алга таба-Республика реестры).

1.3.2. Муниципаль хезмҽт турында мҽгълүмат алынырга мҿмкин:
1) Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽрендҽ
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Иннополис шҽһҽре Башкарма комитетында (алга таба-Башкарма комитет):
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ –
кҽгазьдҽ почта аша, электрон почта аша, электрон формада.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында Республика реестрындагы
белешмҽлҽр нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында
мҽгълүмат гариза бирүчегҽ бушлай бирелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүматка
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан нинди дҽ булса талҽплҽр үтҽлмичҽ, шул исҽптҽн
программа тҽэминатын кулланмыйча гына керҽ ала, аны урнаштыру программа
белҽн тҽэмин итү хокукына ия булган программа белҽн тҽэмин итүче белҽн лицензия
яисҽ башка килешү тҿзүне талҽп итҽ.
1.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн яки телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта,
кергҽн мҿрҽҗҽгать нигезендҽ, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең
күпфункцияле үзҽге, Башкарма комитет (адрес, эш графигы, белешмҽ телефоннары)
урнашкан урын турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе, гаризалар бирү
ысуллары һҽм сроклары турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган гражданнар
категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга салучы
норматив хокукый актлар турында мҽгълүмат бирелергҽ мҿмкин; муниципаль хезмҽт
күрсҽтү турында гаризаны карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге, гаризаны
кабул итү һҽм теркҽү сроклары турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы
турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча рҽсми сайтта мҽгълүмат
урнаштыру урыны турында; Башкарма комитетның вазыйфаи затларының
гамҽллҽренҽ яки гамҽл кылмауларына шикаять бирү тҽртибе турында.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен җаваплы бүлекнең
вазыйфаи затлары мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибен һҽм
регламентның ҽлеге пунктында күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне язма рҽвештҽ аңлаталар
һҽм мҿрҽҗҽгатьне теркҽгҽннҽн соң ҿч эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап
җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать телендҽ бирелҽ. Мҿрҽҗҽгать телендҽ җавап бирү
мҿмкин булмаган очракта, Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат муниципаль
районның рҽсми сайтында һҽм Башкарма комитет биналарында, гариза бирүчелҽр
белҽн эшлҽү ҿчен, мҽгълүмати стендларда урнаштырыла.
«Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽге
муниципаль
районның рҽсми сайтында һҽм мҽгълүмат стендларында урнаштырылган Татарстан
Республикасы Дҽүлҽт теллҽрендҽге мҽгълүмат Регламентның 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7,
2.9, 2.10, 2.11, 5.1 пунктлардагы Башкарма комитетның урнашкан урыны, белешмҽ
телефоннары, эш вакыты, муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ гаризалар кабул итү
графигы турында муниципаль хезмҽт турында мҽгълүматны, Башкарма комитетның
урнашкан урыны, белешмҽ телефоннары, эш вакыты, муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ
гаризалар кабул итү графигы турында мҽгълүматны үз эченҽ ала.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (норматив хокукый актлар реквизитларын һҽм аларны рҽсми бастырып
чыгару
чыганакларын
күрсҽтеп)
«Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация

челтҽрендҽге муниципаль районның рҽсми сайтында, Республика реестрында
урнаштырылган.
Административ регламентның гамҽлдҽге редакциясендҽ тексты муниципаль
районның рҽсми сайтында, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ,
Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Ҽлеге Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
адрес Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыру принциплары
нигезендҽ структуралаштырылган һҽм шул исҽптҽн планлаштыру структурасы
элементының (кирҽк булганда), урам-юл челтҽре элементының исемен, шулай ук аны
идентификациялҽү мҿмкинлеген бирҽ торган адресация объектының санлы һҽм
(яисҽ) хҽрефле-цифрлы билгелҽнешен үз эченҽ алган адрес объектының урнашкан
урыны тасвирламасы;
дҽүлҽт адреслы реестры - адреслар турында белешмҽлҽрне үз эченҽ алган
дҽүлҽт мҽгълүмат ресурсы;
адресация объекты - бер яки берничҽ күчемсез милек объекты, шул исҽптҽн җир
кишҽрлеклҽре, яки адрес бирелҽ торган адресларны бирү, үзгҽртү, юкка чыгару
кагыйдҽлҽре белҽн Россия Федерациясе Хҿкүмҽте билгелҽгҽн очракта, яисҽ башка
объект;
федераль мҽгълүмати адрес системасы - дҽүлҽт адреслы реестрын
формалаштыруны, алып баруны һҽм куллануны тҽэмин итҽ торган федераль дҽүлҽт
мҽгълүмат системасы;
адресация объектының идентификация элементлары - җир кишҽрлегенең
номеры, биналар (корылмалар), биналар һҽм тҿзелеп бетмҽгҽн объектлар тҿрлҽре
һҽм номерлары;
дҽүлҽт адреслы реестрындагы адрес объектының уникаль номеры - язма
номеры, ул дҽүлҽт адреслы реестрындагы адрес объекты адресына бирелҽ;
планлаштыру структурасы элементы-зона (массив), район (шул исҽптҽн торак
район, микрорайон, квартал, сҽнҽгать районы), бакчачылык, яшелчҽчелек һҽм дача
коммерцияле булмаган берлҽшмҽлҽрен урнаштыру территориясе;
урам-юл челтҽренең элементы - урам, проспект, тыкрык, юл челтҽре, яр буе,
мҽйдан, бульвар, тупик, съезд, шоссесы, аллея һ. б.;
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча күпфункцияле үзҽкнең
читтҽн торып эш урыны - Татарстан Республикасы муниципаль районының (шҽһҽр
округының) шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау
турында» 2012нче
елның 22нче декабреннҽн 1376нчы номерлы
Россия
Федерациясе Хҿкүмҽте карары белҽн расланган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты
нигезендҽ тҿзелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча күпфункцияле
үзҽкнең территориаль аерымланган структур бүлекчҽсе (офис);
техник хата - муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн
һҽм документка (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсенҽ) кертелгҽн белешмҽлҽрнең,
белешмҽлҽр кертелҽ торган документлардагы белешмҽлҽрнең туры килмҽвенҽ
китергҽн хата (тҿгҽлсезлек, хҽреф хатасы, грамматик яисҽ арифметик хата яки
мондый хата).
ЕСИА – Электрон рҽвештҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кулланыла торган мҽгълүмат системаларының мҽгълүмати-технологик үзара
хезмҽттҽшлеген
тҽэмин
итүче
инфраструктурада
идентификация
һҽм
аутентификациянең бердҽм системасы;

Мҽгълүмати аралашуда катнашучыларның (мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең һҽм
башкарма хакимият органнарының һҽм җирле үзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының) дҽүлҽт мҽгълүмат системаларында һҽм башка мҽгълүмат
системаларында булган мҽгълүматтан файдалануын тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт
мҽгълүмат системасы;
КФҮ - «Татарстан Республикасында дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге» дҽүлҽт бюджет учреждениесе;
АИС МФЦ - Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽренең автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы;
ЕСИА – Электрон формада дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
кулланыла торган мҽгълүмати-технологик үзара бҽйлҽнешне тҽэмин итүче
инфраструктурада идентификация һҽм аутентификациянең бердҽм системасы.
Мҽгълүмати аралашуда катнашучыларның (мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең һҽм
башкарма хакимият органнарының һҽм җирле үзидарҽ органнарының вазыйфаи
затларының) дҽүлҽт мҽгълүмат системаларында һҽм башка мҽгълүмат
системаларында булган мҽгълүматтан файдалануын тҽэмин итүче федераль дҽүлҽт
мҽгълүмат системасы;
Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гариза (алга таба - гариза)
дигҽндҽ «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында» 2010нчы
елның 27нче июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның (алга таба – 210-ФЗ
номерлы Федераль закон) 2нче статьясындагы 3нче пункты нигезендҽ бирелгҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы запрос аңлашыла).
1.6. Алдан кисҽтүче (актив) режимда муниципаль хезмҽт күрсҽтү очраклары һҽм
тҽртибе.
Мҿрҽҗҽгать итүченең ризалыгы (запросы булган очракта) муниципаль хезмҽт
Республика порталы аша түбҽндҽге очракларда алдан кисҽтү (актив) режимда
күрсҽтелҽ:
территориянең кадастр планында җир кишҽрлегенең урнашу схемасын раслау;
җир кишҽрлеген бирүне алдан килештерү;
тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү (алу);
индивидуаль торак тҿзелеше яисҽ бакча йорты параметрларын планлаштырыла
торган тҿзү турында хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн белдерүнамҽнең җир кишҽрлегендҽ
индивидуаль торак тҿзелеше объектын яки бакча йортын урнаштыру мҿмкинлеге һҽм
билгелҽнгҽн параметрлар буенча билгелҽнгҽн параметрларга туры килүе турында
хҽбҽрнамҽне җибҽрү;
торак бинаны торак булмаган бинага яки торак булмаганбинаны торак бинага күчерү
максатларында
үзгҽртеп кору һҽм (яки) яңадан планлаштыру проектын Россия
Федерациясе Торак кодексы белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҽзерлҽгҽннҽн һҽм
рҽсмилҽштергҽннҽн соң күпфатирлы йортта биналарны үзгҽртеп кору һҽм (яки)
яңадан планлаштыру турында кабул итү комиссиясе тарафыннан актны
рҽсмилҽштерү.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе алдан кисҽтү (актив) режимда регламент белҽн
билгелҽнҽ.
2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы

Адресларны бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару
2.2. Җирле үзидарҽнең муниципаль хезмҽтне турыдан-туры күрсҽтүче башкарма
күрсҽтмҽ органы исеме
Иннополис шҽһҽре Башкарма комитеты.
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсенең тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре булып тора:
1) адрес бирү объектына адресны бирү яки юкка чыгару турында карар (1нче
кушымта);
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар (2 нче кушымта).
2.3.2. Адрес бирү объектының адресын юкка чыгару турында карар, адресны
бирү очрагында, ҽлеге объектка яңа адресны бирү турында карар белҽн
берлҽштерелергҽ мҿмкин.
2.3.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе мҿрҽҗҽгать итүчегҽ «Электрон
имза турында» 06.04.2011 ел, № 63-ФЗ Федераль закон (алга таба – 63-ФЗ номерлы
Федераль закон) нигезендҽ, Республика порталының шҽхси кабинетына Башкарма
комитет вазыйфаи затының (яисҽ Башкарма комитет) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имзасы белҽн имзаланган электрон документ рҽвешендҽ җибҽрелҽ.
2.3.4. Гариза бирүченең телҽге буенча, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
КФҮ Башкарма комитет тарафыннан җибҽрелгҽн, КФҮ мҿһере һҽм КФҮ хезмҽткҽре
имзасы белҽн расланган кҽгазьдҽ бастырылган электрон документ нҿсхҽсе
рҽвешендҽ алынырга мҿмкин.
2.3.5. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен электрон
документ яки электрон документ нҿсхҽсе рҽвешендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу срогы дҽвамында алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽ катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү кирҽклеген исҽпкҽ алып,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору вакыты, ҽгҽр Россия Федерациясе
законнарында каралган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган
документларны бирү (җибҽрү) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты-8 эш кҿненнҽн дҽ артмый.
Регламентның 1.6 пунктында күрсҽтелгҽн Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтелгҽннҽн соң 3 эш кҿне-муниципаль хезмҽтне алдан кисҽтү (актив) режимда
күрсҽтү очрагында.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты гаризаны теркҽгҽннҽн соң икенче кҿнне
исҽплҽнҽ башлый.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган.
2.4.3. Электрон документ формасында муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
булып торган документ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерү һҽм
теркҽү кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен законнар яисҽ башка норматив хокукый актлар
нигезендҽ кирҽкле документларның, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
тапшырылырга тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри
булган хезмҽт күрсҽтүлҽрнең тулы исемлеге, аларны мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада, аларны тапшыру тҽртибе

2.5.1. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итү
категориясенҽ һҽм нигезенҽ карамастан, түбҽндҽге документларны тапшыра:
1) шҽхесне раслаучы документ (КФҮ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ бирелҽ);
2) гариза:
- КФҮ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ кҽгазьдҽ документ формасында (3нче кушымта);
- Регламентның 2.5.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон
рҽвештҽ (гаризаның электрон формасына тиешле белешмҽлҽр кертү юлы белҽн
тутырыла)
Республика
порталы,
«Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽ федераль мҽгълүмат адреслы системасы порталы аша мҿрҽҗҽгать
иткҽндҽ.
Гамҽлдҽге объектны яки адресация объектларын үзгҽртеп кору нҽтиҗҽсендҽ 2
яки аннан күбрҽк адресация объекты барлыкка килгҽн очракта, бер үк вакытта
барлыкка килҽ торган барлык адресация объектларына муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турында бер гариза тапшырыла;
3) мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ, мҿрҽҗҽгать
итүче вҽкиленең муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта
(физик затларның законлы вҽкиллҽреннҽн тыш);
4) күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлмҽгҽн адресация
объектларына хокук билгели торган документлар;
5) «Кадастр эшчҽнлеге турында» 24.07. 2007 ел, № 221-ФЗ Федераль законның
35 статьясында яки 42.3 статьясында каралган документ, аның нигезендҽ адресация
объекты булган тиешле күчемсез милек объектына карата кадастр эшлҽрен яки
комплекслы кадастр эшлҽрен башкару гамҽлгҽ ашырыла (кадастр инженеры
тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза бирелгҽн очракта).
2.5.2. Республика порталы аша муниципаль хезмҽт күрсҽтүне алдан (актив)
режимда күрсҽтү очрагында:
мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт алуга ризалыгы (запрос).
Башка документларны бирү талҽп ителми. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документлар һҽм белешмҽлҽр Башкарма комитет тарафыннан дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат
системасын кулланып мҿстҽкыйль алына.
2.5.3. Гариза һҽм кушымта бирелҽ торган документлар мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан түбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ)
мҿмкин:
1) 2.5.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган (расланган) электрон
документлар рҽвешендҽ КФҮ аша һҽм кҽгазьдҽ һҽм электрон документлар
рҽвешендҽ. Регламент;
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 бирүчегҽ ЕСИА да теркҽлү
(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.

2.5.1 пунктының 3, 4 пунктчаларында күрсҽтелгҽн документларны
тапшырганда. Регламент, республика порталы аша мҿрҽҗҽгать итүче электрон
документларның электрон үрнҽклҽрен яисҽ «электрон имза турында» 06.04.2011 ел,
№ 63-ФЗ Федераль закон талҽплҽре нигезендҽ, мондый документларны, шул исҽптҽн
нотариусларны тҿзүгҽ һҽм имзалауга вҽкалҽтле затлар тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалифицияле электрон имза белҽн имзаланган документларны электрон рҽвештҽ
тапшыра.
2.5.5. Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн талҽп итү тыела:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү белҽн бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган
мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшыру яисҽ аларны
гамҽлгҽ ашыру каралмаган гамҽллҽрне башкару документларын һҽм мҽгълүматны
бирү;
2) муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽүлҽт органнарына, җирле
үзидарҽ органнарына, оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү белҽн бҽйле гамҽллҽрне, шул
исҽптҽн килешүлҽрне гамҽлгҽ ашыру, хезмҽт күрсҽтүлҽр алу һҽм күрсҽтү
нҽтиҗҽсендҽ күрсҽтелҽ торган документлар һҽм мҽгълүмат алудан тыш, шул исҽптҽн
210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн
исемлеккҽ кертелгҽн (кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр);
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартканда, яисҽ түбҽндҽге
очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яки) дҿреслеге күрсҽтелмҽгҽн
документлар һҽм мҽгълүмат бирү:
а) муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ кагылышлы норматив хокукый актларның
талҽплҽрен үзгҽртү, муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гаризаны беренче тапкыр
биргҽннҽн соң;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн
баш тартканнан соң бирелгҽн документларда, яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
яисҽ элек бирелгҽн документлар комплектына кертелмҽгҽн хаталар булу;;
в) документларның гамҽлдҽ булу срогы тҽмамлану яки муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканнан соң, йҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартканнан соң мҽгълүматны үзгҽртү.;
г) Башкарма комитетның, КФҮ хезмҽткҽренең вазыйфаи затының, МФЦ
хезмҽткҽренең хаталы яки хокукка каршы гамҽллҽре (гамҽл кылмау) фактын
(билгелҽрен) ачыклау, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны
кабул итүдҽн баш тарткан очракта йҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарткан
очракта, бу хакта муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул
итүдҽн баш тарткан очракта Башкарма комитет җитҽкчесе имзасы белҽн язмача
рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук бирелгҽн уңайсызлыклар ҿчен
гафу үтенҽлҽр;
4) электрон рҽвешлҽре 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы
1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ элек таныкланган документлар һҽм мҽгълүматны
кҽгазьдҽ бирү, мондый документларга тамгалар килү яисҽ аларны алу, федераль
законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яки җирле
үзидарҽ органнары карамагында булган, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче аларны, шул
исҽптҽн электрон формада алу ысулларын, аларны бирү тҽртибен, дҽүлҽт органы,
җирле үзидарҽ органы яисҽ ҽлеге документлар белҽн эш итүче оешма карамагында

булган муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен норматив хокукый актлар нигезендҽ кирҽкле
документларның тулы исемлеге
2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алына:
1) юридик зат мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта юридик затларның бердҽм дҽүлҽт
реестрыннан Федераль салым хезмҽтеннҽн белешмҽлҽр соратып алына;
2) индивидуаль эшкуар мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, Федераль салым
хезмҽтеннҽн индивидуаль эшкуарларның бердҽм дҽүлҽт реестрыннан белешмҽлҽр
соратып алына;
3) күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт реестрыннан (күчемсез милек
объектының тҿп характеристикалары һҽм теркҽлгҽн хокуклары турында
мҽгълүматлар) һҽм (яки) күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт реестрында адресация
объекты буенча соратып алына торган белешмҽлҽрнең һҽм (яки) адресация объекты
турында белешмҽлҽрнең булмавы турында белешмҽлҽр - Дҽүлҽт теркҽве, кадастр
һҽм картография федераль хезмҽте (Росреестр);
4) адресация объектының кадастр планында яки тиешле территориянең
кадастр картасында урнашу схемасы (җир кишҽрлегенҽ адрес бирелгҽн очракта) Башкарма комитет;
5) адресация объектын тҿзүгҽ рҿхсҽт (тҿзелҽ торган адрес объектларына адрес
бирү ҿчен) һҽм (яки) адресация объектын файдалануга тапшыруга рҿхсҽт
(тапшырылган адрес объектларына адрес бирү ҿчен) - Башкарма комитет;
6) җирле үзидарҽ органының торак бинаны торак булмаган бинага яки торак
булмаган бинаны торак урынына күчерү турында карары (бинаны торак бинадан
торак булмаган бинага яки торак булмаган бинага күчерү нҽтиҗҽсендҽ адрес
бирелгҽн очракта) – Башкарма комитет;
7) адресациянең бер һҽм аннан да күбрҽк яңа объекты барлыкка килүгҽ китерҽ
торган урынны яңадан тҿзегҽндҽ һҽм (яисҽ) яңадан планлаштырганда кабул итү
комиссиясен яңадан тҿзү (яңадан планлаштыру) турында акт (адресациянең бер һҽм
аннан да күбрҽк яңа объектлары барлыкка килгҽн очракта) Башкарма комитет;
8) күчемсез милекнең Бердҽм дҽүлҽт реестрында теркҽлергҽ тиеш булмаган
муниципаль милекне, җир кишҽрлеген бирү турында шартнамҽ турында белешмҽлҽрБашкарма комитет;
9) мҿрҽҗҽгать итүченең законлы вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган
документ (Россия Федерациясе Граждан хҽле актларын теркҽү органнары
тарафыннан бирелгҽн туу турында таныклык яки Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ опека һҽм попечительлек органнары тарафыннан бирелгҽн документ
ҿлешендҽ) – Граждан хҽле актларын теркҽүнең бердҽм дҽүлҽт реестры яки социаль
тҽэминатның Бердҽм дҽүлҽт мҽгълүмат системасы;
10) ышанычнамҽне бирү һҽм аның эчтҽлеге турында белешмҽлҽр –
нотариатның бердҽм мҽгълүмат системасы.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать итүче регламентның 2.6.1 пунктының 1-9 пунктчаларында
күрсҽтелгҽн документларны (белешмҽлҽрне), мондый документларны тҿзү һҽм
имзалауга вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн
таныкланган электрон документлар рҽвешендҽ, Республика порталы аша гариза
биргҽндҽ яисҽ кҽгазь формада күрсҽтелгҽн документларны (белешмҽлҽрне) бирергҽ
хокуклы.
2.6.3. Муниципаль хезмҽтне Республика порталы аша кисҽтү (актив)
режимында күрсҽтү очрагында регламентның 2.6.1 пунктында каралган, дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн һҽм регламентның 1.6 пунктында

күрсҽтелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽ алынган белешмҽлҽр
кулланыла.
2.6.4. Күрсҽтелгҽн дҽүлҽт хакимияте органнары, Башкарма комитетның
структур бүлекчҽлҽре тарафыннан документлар һҽм белешмҽлҽрне тапшырмау
(вакытында тапшырмау) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була
алмый.
2.6.5. Күрсҽтелгҽн органнарның вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) карамагында булган
документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (үз вакытында тапшырмаган
(тапшырмаган)
хезмҽткҽре
Россия
Федерациясе
законнары
нигезендҽ
административ, дисциплинар яки башка җаваплылык каралырга тиеш.
2.6.6. Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм
дҽүлҽт органнары яки җирле үзидарҽ органнары карамагында булган муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен гариза бирүче тарафыннан түлҽү кертүне раслаучы документлар
талҽп итү тыела.
Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары
һҽм дҽүлҽт органнары яки җирле үзидарҽ органнары карамагында булган
белешмҽлҽр булган документларны тапшырмау мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартуы ҿчен нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге (асылда каралмыйча гына
документларны кире кайтару)
2.7.1. Документлар кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тора:
1) регламентның 2.5.1 пункты нигезендҽ мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
мҿстҽкыйль тапшырылырга тиеш булган документлар тапшырмау, яки каршылыклы
мҽгълүматлар булган документларны тапшыру;
2) ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлек кысаларында соратып алынган
законлы вҽкиллҽр турында белешмҽлҽрне расламау, гариза (запрос) мҿрҽҗҽгать
итүче исеменнҽн яисҽ вҽкалҽтле зат тарафыннан гариза бирү;
3) тиешле органга документлар тапшыру;
4) дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр, килешенмҽгҽн
тҿзҽтмҽлҽр, җитди зыяннар булган документларны, үз кҿчен югалткан
документларның эчтҽлеген бертҿсле аңлатырга мҿмкинлек бирми торган
документлар тапшыру;
5) регламент нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүне алучы булмаган затка
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать итү;
6) гаризаның электрон формасында мҽҗбүри кырларны дҿрес тутырмау,
гаризаның электрон формасында һҽм тапшырылган документларда каршылыклы
мҽгълүматлар булу;
7) гамҽлдҽге законнарны бозып, гариза (запрос) һҽм башка документлар
электрон култамга белҽн кул куелган;
8) электрон документлар аларны бирү форматы талҽплҽренҽ туры килми һҽм
(яки) укылмый.
2.7.2. Муниципаль хезмҽтне Республика порталы аша алдан кисҽтү (актив)
режимында күрсҽткҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тарту каралмаган.
2.7.3. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.

2.7.4. Гаризаны һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны
кабул итүдҽн баш тарту турындагы карар мҿрҽҗҽгать итүчене кабул итү вакытында
да, Башкарма комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) ведомствоара мҽгълүмати
бҽйлҽнештҽн файдаланып алганнан соң да, гаризаны теркҽгҽннҽн соң 7 эш кҿненнҽн
дҽ артмаска тиеш.
2.7.5. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар, баш тарту сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, регламентка 4нче
кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
квалификацияле электрон имза белҽн кҿчҽйтелгҽн рҽвештҽ имзалана һҽм
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Республика порталының шҽхси кабинетына һҽм (яки) муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында Карар
кабул ителгҽн кҿнне КФҮ җибҽрелҽ.
2.7.6. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм документлар
Бердҽм порталда бастырылган муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе
турындагы мҽгълүмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, гаризаны һҽм башка
документларны кабул итүдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору яисҽ күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору ҿчен нигезлҽр каралмаган.
2.8.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге:
1) адрес объектына адресны бирү турында гариза белҽн регламентның 1.2
пунктында күрсҽтелмҽгҽн зат мҿрҽҗҽгать иткҽн;
2) ведомствоара запроска җавап объектка адресны бирү яки аның адресын
юкка чыгару ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүматның булмавын раслый, һҽм
тиешле документ мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) тарафыннан үз
инициативасы буенча тапшырылмаган;
3) адресны бирү яисҽ аның адресын юкка чыгару ҿчен гариза бирүчегҽ
(мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиленҽ) йҿклҽнгҽн документлар, Россия Федерациясе
законнарында билгелҽнгҽн тҽртипне бозып бирелгҽн;
4) Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 19.11.2014 ел, № 1221 карары белҽн
расланган адресларны бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару кагыйдҽлҽренең 5, 8 - 11 һҽм 14
- 18 пунктларында күрсҽтелгҽн адресны адреска бирү яисҽ аның адресын юкка
чыгару очраклары һҽм шартлары юк;
5) мҿрҽҗҽгать итүче инициативасы буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында
гаризаны кире алу.
2.8.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл
булып тора.
2.8.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, баш
тарту турындагы карар регламентка 2нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ
рҽсмилҽштерелҽ, кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн Башкарма
комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан имзалана
һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында Карар
кабул ителгҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетына һҽм (яки) КФҮ
җибҽрелҽ.
2.8.6. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза Бердҽм порталда
бастырылган муниципаль хезмҽт күрсҽтү сроклары һҽм тҽртибе турындагы

мҽгълүмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту
тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен алына торган дҽүлҽт пошлинасын яисҽ
башка түлҽүне алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр
исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүдҽ катнашучы оешмалар
тарафыннан бирелҽ торган документ (документлар) турында белешмҽлҽр
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
2.11. Кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр ҿчен түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм
нигезлҽре
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен, мондый түлҽү күлҽмен исҽплҽү методикасы
турында мҽгълүматны да кертеп
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
оешма тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрне күрсҽтү турындагы гарызнамҽ
биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратның максималь
вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтү вакыты - 15 минуттан да
артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратның максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы оешма тарафыннан күрсҽтелҽ
торган муниципаль хезмҽт һҽм хезмҽт күрсҽтү турында мҿрҽҗҽгать итүченең
үтенечен теркҽү вакыты һҽм тҽртибе, шул исҽптҽн электрон формада
2.13.1. Гариза биргҽн кҿнне КФҮ шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ гариза бирүчегҽ
теркҽлү номеры һҽм электрон гариза бирү датасы белҽн КФҮ АИС ҿземтҽ бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибҽргҽндҽ гариза бирүче гариза
биргҽн кҿнне Республика порталының шҽхси кабинетында һҽм электрон почта аша
гариза җибҽрелгҽн, анда теркҽү номеры һҽм гариза бирү датасы күрсҽтелҽ.
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү залына, кҿтү залына, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү турында запросларны тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнҽклҽренҽ һҽм
һҽр муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар исемлегенҽ, мондый
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа мҽгълүматларын
урнаштыру һҽм рҽсмилҽштерү, шул исҽптҽн федераль законнар һҽм инвалидларны
социаль яклау турында Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ инвалидлар
ҿчен күрсҽтелгҽн объектларның үтемлелеген тҽэмин итүгҽ карата талҽплҽр

2.14.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгынга каршы система һҽм янгын сүндерү
системасы белҽн җиһазландырылган бүлмҽлҽрдҽ һҽм биналарда башкарыла.
Гариза бирүчелҽрне кабул итү урыннары документларны рҽсмилҽштерү ҿчен
кирҽкле җиһаз, мҽгълүмати стендлар белҽн җиһазландырылачак.
Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керҽ алуы
тҽэмин ителҽ (бинага керү-чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ уңайлы йҿрү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текст һҽм мультимедиа
мҽгълүматы гариза бирүчелҽр ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның
чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла.
2.14.2. Социаль яклау турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керҽ алу максатларында
инвалидларны социаль яклау тҽэмин ителҽ:
1) күрү сҽлҽте һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт итү функциясе бозылган
инвалидларны озатып бару һҽм аларга ярдҽм күрсҽтү;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерү мҿмкинлеге, шул исҽптҽн
кресло-коляска кулланып;
3) инвалидларның хезмҽт күрсҽтүлҽргҽ, тормыш эшчҽнлеге чиклҽүлҽрен
исҽпкҽ алып, тоткарлыксыз үтеп керүен тҽэмин итү ҿчен кирҽкле җиһазларны һҽм
мҽгълүмат йҿртүчелҽрне тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидлар ҿчен кирҽкле тавыш һҽм күрү мҽгълүматын, шулай ук язуларны,
билгелҽрне һҽм Брайль рельеф-нокталы шрифты белҽн башкарылган башка текст
һҽм график мҽгълүматны кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽчегҽ рҿхсҽт;
6) озатып йҿрүче этне Россия Федерациясе Хезмҽт һҽм социаль яклау
Министрлыгы боерыгы белҽн билгелҽнгҽн форма һҽм тҽртиптҽ аны махсус укытуны
раслый торган документ булганда, кертү.
«Озатып йҿрүче этне махсус укытуны раслаучы документ формасын һҽм аны
бирү тҽртибен раслау турында» 2015нче елның 22нче июнендҽге 386н номерлы
Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты карары.
2.14.3. 2.14.2 пунктының 1- 4 пунктчаларында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт
күрсҽтү гамҽлгҽ ашырыла торган объектларның һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ
кулланыла торган чараларның инвалидлар ҿчен үтемле булуын тҽэмин итү ҿлешендҽ
талҽплҽр. Регламентлар 2016нчы елның 1нче июленнҽн соң файдалануга
тапшырылган яки модернизация үткҽн объектларга һҽм средстволарга кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүлҽрдҽн файдалану мҿмкинлеге һҽм сыйфаты
күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ
вазыйфаи затлар белҽн үзара хезмҽттҽшлеге саны һҽм аларның дҽвамлылыгы,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат алу мҿмкинлеге, шул
исҽптҽн мҽгълүмати-коммуникацион технологиялҽрдҽн файдаланып, дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ (шул исҽптҽн тулы
күлҽмдҽ) муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең мҿмкинлеге булу яки мҿмкинлеге булмау
(шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ), җирле үзидарҽ органының телҽсҽ кайсы Территориаль
бүлекчҽсендҽ, мҿрҽҗҽгать итүчене сайлау буенча (экстриториаль принцип), дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽрендҽ дҽүлҽт һҽм (яки)
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү турында 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1
статьясында каралган берничҽ дҽүлҽт һҽм (яисҽ) муниципаль хезмҽт күрсҽтү
турындагы соратып алу (комплекслы запрос) юлы белҽн.
2.15.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуы
күрсҽткечлҽре булып тора:

җҽмҽгать транспортыннан файдалану мҿмкинлеге булган зонада документлар
кабул итү һҽм бирү алып барыла торган бинаның урнашу урыны;
кирҽкле белгечлҽр саны, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул
ителҽ торган бүлмҽлҽр булу;
мҽгълүмат стендларында, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм
порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт күрсҽтү ысуллары, тҽртибе
һҽм сроклары турында тулы мҽгълүмат булу;
инвалидларга башка затлар белҽн беррҽттҽн хезмҽт алырга комачаулаучы
каршылыкларны җиңүдҽ ярдҽм күрсҽтү.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү сыйфаты күрсҽткечлҽре булып тора:
1) документларны кабул итү һҽм карау срокларын үтҽү;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу срогын үтҽү;
3) Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽре тарафыннан регламентны бозуга
нигезлҽнгҽн шикаятьлҽрнең булмавы;
4) мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн үзара хезмҽттҽшлеге саны
(консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
4.1) мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ КФҮ хезмҽткҽрлҽре
белҽн хезмҽттҽшлеге барлык кирҽкле документлар белҽн гариза биргҽндҽ бер
тапкыр гамҽлгҽ ашырыла;
4.2) КФҮ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен кҽгазь нҿсхҽсе рҽвешендҽ алу
кирҽк булган очракта бер тапкыр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлары
белҽн бер хезмҽттҽшлек дҽвамлылыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итүче күчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ,
Бердҽм портал, Республика порталы, терминаль җайланмалар ярдҽмендҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат гариза
бирүче тарафыннан бердҽм порталда яки республика Порталында, КФҮ кабул ителҽ
ала.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү, яшҽү урынына яки фактта яшҽү (тору)
урынына бҽйсез рҽвештҽ, телҽсҽ кайсы КФҮ гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне комплекслы соратып алу составында
алырга хокуклы.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстрориаль принцип буенча муниципаль
хезмҽт күрсҽтүнең үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алучы (ҽгҽр муниципаль хезмҽт
экстриториаль принцип буенча бирелгҽн булса) һҽм электрон формада муниципаль
хезмҽт күрсҽтү үзенчҽлеклҽре
2.16.1. Электрон формада муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гариза бирүче
хокуклы:
а) Бердҽм порталда һҽм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм сроклары турында мҽгълүмат алырга;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн электрон рҽвешлҽре 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ, Бердҽм
порталны, Республика порталын кулланып расланган документлар һҽм мҽгълүмат
бирергҽ;
в) электрон формада бирелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы
гаризаларны үтҽү барышы турында белешмҽлҽр алырга;

г) Бердҽм портал, Республика порталы аша муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
сыйфатын бҽялҽргҽ;
д) электрон документ формасында муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен
алырга;
е) Башкарма комитетның, шулай ук аның вазыйфаи затларының, муниципаль
хезмҽткҽрлҽрнең Бердҽм порталы, Республика порталы, федераль дҽүлҽт
мҽгълүмат системасы порталы аша дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүче
органнар, аларның вазыйфаи затлары, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр
тарафыннан башкарылган карарларга һҽм гамҽллҽргҽ (гамҽл кылмавына) судка
кадҽр шикаять бирү процессын тҽэмин итҽ торган карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмауларына) шикаять бирергҽ.
2.16.2. Гаризаны формалаштыру Бердҽм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. КФҮ кабул итүгҽ гариза бирүчелҽрне теркҽү (алга таба - язылу)
Республика порталы, КФҮ контакт-үзҽге телефоны аша башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул итү ҿчен телҽсҽ нинди ирекле датага һҽм вакытка
күпфункцияле үзҽктҽ билгелҽнгҽн график буенча язылу мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгеле бер датага язылу шушы датага кадҽр тҽүлек эчендҽ тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ соратып алына торган мҽгълүматларны күрсҽтергҽ кирҽк, шул
исҽптҽн:
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽге буенча);
кабул итү кҿне һҽм вакыты.
Гариза бирүче хҽбҽр иткҽн мҽгълүматларның шҽхси кабул итү вакытында
гариза бирүче биргҽн документларга туры килмҽгҽн очракта, алдан язылу гамҽлдҽн
чыгарыла.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда гариза бирүчегҽ талон-раслау мҿмкинлеге
бирелҽ. Мҿрҽҗҽгать итүче электрон почта адресын хҽбҽр иткҽн очракта, күрсҽтелгҽн
адреска шулай ук кабул итү датасы, вакыты һҽм урыны күрсҽтелгҽн алдан язылуны
раслау турында мҽгълүмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда гариза бирүчегҽ мҽҗбүри рҽвештҽ, кабул
итү вакытыннан 15 минут узгач, алдан язылу гамҽлдҽн чыгарылуы турында хҽбҽр
ителҽ.
Мҿрҽҗҽгать итүче телҽсҽ кайсы вакытта алдан язылудан баш тартырга
хокуклы.
Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн, Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары
нигезендҽ идентификация һҽм аутентификация узудан тыш, кабул итү максатын
күрсҽтүдҽн, шулай ук кабул итү ҿчен броньларга кирҽк булган вакытлыча интервал
дҽвамлылыгын исҽплҽү ҿчен кирҽк булган мҽгълүматлардан башка гамҽллҽр кылуны
талҽп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм сроклары,
аларны үтҽү тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада
административ процедураларны үтҽү үзенчҽлеклҽре, шулай ук күпфункцияле
үзҽклҽрдҽ административ процедураларны башкару үзенчҽлеклҽре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ эзлекле гамҽллҽр тасвирламасы
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:

1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр бирү;
2) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан бирелгҽн документлар комплектын кабул итү
һҽм карау;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара
мҿрҽҗҽгатьлҽр җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү;
5) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (җибҽрү).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр бирү
3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽтү белҽн бҽйле
мҽсьҽлҽлҽр буенча мҿрҽҗҽгате административ процедураны башкару ҿчен нигез
булып тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр),
түбҽндҽгелҽр тора:
- күпфункцияле үзҽккҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - КФҮ хезмҽткҽре;
- мҿрҽҗҽгать итүче Башкарма комитетка мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-бүлек белгече/
вазыйфаи зат турында белешмҽлҽр (алга таба - консультация бирү ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат) күрсҽтелҽ.
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүче күпфункцияле үзҽклҽрдҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
тҽртибе һҽм сроклары турында консультация сорап шҽхсҽн үзе һҽм телефон һҽм
электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҮ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул исҽптҽн, составы, бирелҽ торган
документлар формасы һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен башка мҽсьҽлҽлҽр
буенча консультациялҽр бирҽ.
Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮ http://mfc16.tatarstan.ru сайтыннан ирекле файдалану
юлы белҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүмат ала ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларның составы, формасы һҽм
башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итүче Башкарма комитетка телефон һҽм электрон почта аша
мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук Республика порталында, Башкарма комитет сайтында
муниципаль хезмҽт күрсҽтү 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 итүчегҽ
консультация бирү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат хҽбҽр итҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн
ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларның составы, формасы һҽм
башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын
кабул итү һҽм карау

3.3 Гариза бирүче тарафыннан бирелгҽн документлар комплектын кабул итү
һҽм карау
3.3.1. КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен документлар кабул итү яки КФҮ
ерактан торып эш урыны.
3.3.1.1. Мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) КФҮ муниципаль хезмҽт
күрсҽтү турындагы гарызнамҽ белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм Регламентның 2.5 пункты
нигезендҽ документлар тапшыра.
3.3.1.2. КФҮ хезмҽткҽре, гаризалар кабул итүне алып баручы:
гариза бирүченең шҽхесен раслый;
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
документлар бирүче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килү-килмҽүне
тикшерү үткҽрҽ;
КФҮ АИС гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документларны тапшырганда
кҽгазьдҽ тутыра, тапшырылган документларны сканерлый;
КФҮ АИС гариза бастыра;
гариза бирүчегҽ тикшерү һҽм имзалау ҿчен хҽбҽр итҽ;
имзаланганнан соң КФҮ АИС имзаланган гаризасын сканерлый;
КФҮ АИС электрон формада яки электрон рҽвештҽ тҽкъдим ителгҽн
документларны йҿкли, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның оригиналларын кире кайтара;
гариза бирүчегҽ документларны кабул итү ҿчен расписка бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
җибҽрүгҽ ҽзер гариза һҽм документлар пакеты.
3.3.1.3. КФҮ хезмҽткҽре гариза бирүчедҽн Башкарма комитетка электрон
формада кабул ителгҽн документлар пакетын (электрон эшлҽр пакетлары
составында) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн КФҮ структур бүлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн
кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ җибҽрҽ.
Административ процедураларның үтҽлеше нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр
тора: Башкарма комитетка электрон багланышлар системасы аша җибҽрелгҽн гариза
һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Бердҽм портал, Республика порталы аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен документлар кабул итү.
3.3.2.1. Гариза бирүче гариза бирү ҿчен электрон формада түбҽндҽге
гамҽллҽрне башкара:
авторизацияне башкара;
электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган белешмҽлҽрне
үз эченҽ алган электрон гариза формасын тутыра;
документларны электрон формада яисҽ электрон документлар образларын
электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк булганда);
электрон формада муниципаль хезмҽт күрсҽтү шартлары һҽм тҽртибе белҽн
танышу һҽм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык турында
тиешле билге куя);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза
формасында тиешле билге куя);

тутырылган электрон гариза җибҽрҽ (тиешле электрон гариза формасындагы
тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза Регламентның 2.5.5 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзалана;
электрон гариза җибҽрү турында хҽбҽрнамҽ ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итүче
мҿрҽҗҽгате кҿнендҽ башкарыла.
Административ процедураларның үтҽлеше нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр
тора: Башкарма комитетка, электрон багланышлар системасы аша җибҽрелгҽн
электрон эш.
3.3.3. Башкарма комитет тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка
документлар керү административ процедураны башкару ҿчен нигез булып тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) документлар ҽйлҽнеше буенча баш белгеч (алга таба-документларны кабул итү ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат):
Документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документларны карап
тикшерүгҽ алганнан соң:
гаризага эш номеры һҽм «Документларны тикшерү» статусы бирелҽ, бу исҽ
Бердҽм порталның, Республика порталының шҽхси кабинетында чагылдырыла;
кергҽн электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн гариза бирүче тарафыннан электрон
формада бирелгҽн документларны һҽм документларның электрон образларын
ҿйрҽнҽ;
электрон документларның комплектлылыгын, укылуын тикшерҽ;
электрон култамганың чынбарлык шартларын үтҽүне, бердҽм порталга
мҿрҽҗҽгать итү юлы белҽн (мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан кҿчҽйтелгҽн
квалифицияле электрон имза белҽн имзаланган документларның электрон үрнҽклҽре
тапшырылган очракта) тикшерҽ.
2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын ҽзерли.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон култамганы тикшерү нҽтиҗҽсендҽ аның
чынбарлыгы шартларын үтҽмҽү ачыкланган очракта, баш тарту турындагы карар
проектында 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясындагы 11 пунктлары
булырга тиеш.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны
кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата билгелҽнгҽн
талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган, билгелҽнгҽн
талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн документлар (мҽгълүмат, белешмҽлҽр) исеме
турында мҽгълүмат булырга тиеш. Регламентка 4нче кушымта нигезендҽ форма
буенча рҽсмилҽштерелҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документ ҽйлҽнеше
системасы аша килештерүгҽ җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерү Регламент 3.6.3 пунктында каралган
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
2.7.1 пунктында каралган документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽр булмаган очракта. Регламент, документлар кабул итү ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат, гариза кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
гаризаның теркҽү номеры, гариза алу датасы, файлларның исемлеклҽре, аңа

тапшырылган документлар исемлеге, муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасын үз
эченҽ алган гариза керү турында хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ.
3.3.3.2. Регламентның 3.3.3.1 пунктында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү,
техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.3. Регламентның 3.3.3 пункты белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар
гариза кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
карауга кабул ителгҽн документлар комплекты яки муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проекты
3.4. Муниципаль хезмҽт
мҿрҽҗҽгатьлҽр җибҽрү

күрсҽтүдҽ

катнашучы

органнарга

ведомствоара

3.4.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып, мҿрҽҗҽгать
итүчедҽн кабул ителгҽн документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр), административ процедураны башкаруга вҽкалҽтле вазыйфаи зат
(хезмҽткҽр), вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) алу тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) эксплуатация буенча баш белгеч (алга таба-ведомствоара запрослар җибҽрү ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат).
Ведомствоара запросларны җибҽрү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат,
ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша (техник мҿмкинлек булмаганда
– башка ысуллар белҽн), 2.6 пунктында каралган документлар һҽм белешмҽлҽр бирү
турындагы запросларны электрон формада тҿзи һҽм җибҽрҽ. Регламент.
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 үтҽү
нҽтиҗҽлҽре булып тора.
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итүчелҽр белгечлҽре, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълүмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба –
баш тарту турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт тарафыннан билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда
башкарыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
җирле үзидарҽ органнары һҽм алар карамагындагы оешмалар карамагында
булган документлар (белешмҽлҽр) буенча – ҿч эш кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итүчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос
килгҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽү һҽм
җибҽрүнең башка сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең
хокукый актларында һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан
Республикасының норматив хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр
тора: муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), йҽ

ведомствоара запрослар җибҽргҽн ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш
тарту турында белдерү.
3.4.3. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итүче белгечлҽр, ведомствоара электрон
хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн запрослар нигезендҽ, соратып алына торган
документларны (мҽгълүмат) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документ һҽм (яки) мҽгълүмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба –
баш тарту турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт тарафыннан билгелҽнгҽн процедуралар түбҽндҽге срокларда
башкарыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча ҿч эш
кҿненнҽн дҽ артмый;
җирле үзидарҽ органнары һҽм алар карамагындагы оешмалар карамагында
булган документлар (белешмҽлҽр) буенча – ҿч эш кҿненнҽн дҽ артмый;
калган тҽэмин итүчелҽр буенча-органга яки оешмага ведомствоара запрос
килгҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ, ҽгҽр ведомствоара сорауга җавап ҽзерлҽү һҽм
җибҽрүнең башка сроклары федераль законнарда, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең
хокукый актларында һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн Татарстан
Республикасының норматив хокукый актларында билгелҽнмҽсҽ.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр
тора: муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), яки
ведомствоара запрослар җибҽргҽн ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш
тарту турында белдерү.
3.4.4. Ведомствоара запрослар җибҽрү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон багланышлар системасы аша соратып алына торган
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр), документ һҽм
(яки) мҽгълүмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽ ала;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, ведомствоара
соратып алулар җибҽрелгҽн кҿннҽн биш эш кҿне узгач, муниципаль хезмҽт күрсҽтү
ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын
ҽзерли.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту сҽбҽплҽрен күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны
кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез мондый документларга карата билгелҽнгҽн
талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
нигезлҽрдҽ дҿрес булмаган һҽм (яки) каршылыклы белешмҽлҽр булган, билгелҽнгҽн
талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн документлар (мҽгълүмат, белешмҽлҽр) исеме
турында мҽгълүмат булырга тиеш, алар электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ килештерүгҽ җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш
тарту турындагы карар проектын килештерү Регламентның 3.5.4 пунктында каралган
тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар проекты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар
(белешмҽлҽр) комплекты.
3.4.5. Регламентның 3.4.2, 3.4.4 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны
үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, шул исҽптҽн

регламентның 2.13 пункты нигезендҽ гариза теркҽгҽн мизгелдҽн алып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.6.
Регламентның
3.4
пунктында
күрсҽтелгҽн
административ
процедураларны үтҽүнең максималь вакыты биш эш кҿне тҽшкил итҽ.
3.5. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽү
3.5.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып административ
процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат-Башкарма комитет
хезмҽткҽре, палата хезмҽткҽре (алга таба-документлар бирү (җибҽрү) ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи
зат:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар һҽм кергҽн
мҽгълүматларны карый;
регламентның 2.8.2 пунктында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту
турында карар проектын ҽзерли;
регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш
тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, хҽбҽрнамҽне кабул итү турында белдерү
проекты, региональ дҽүлҽт тҿзелешен күзҽтү органына хҽбҽрнамҽ проекты ҽзерли;
ҽзерлҽнгҽн проектларны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документ ҽйлҽнеше
системасы аша килештерүгҽ җибҽрҽ.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр
тора: муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар проекты, хҽбҽрнамҽне
кабул итү турында белдерү проекты, хҽбҽрнамҽнең региональ дҽүлҽт тҿзелешен
күзҽтү органы адресына проекты.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн
баш тарту турындагы карар проектын килештерү һҽм кул кую (алга таба-документлар
проектлары) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы структур
бүлекчҽ җитҽкчесе, Башкарма комитет җитҽкчесе урынбасары, Башкарма комитет
җитҽкчесе тарафыннан башкарыла.
Кисҽтүлҽр булган документларның ҽзерлҽнгҽн проектлары муниципаль хезмҽт
нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы затка кире кайтарыла. Кисҽтүлҽрне бетергҽннҽн
соң, документлар проектлары килешү һҽм кул кую ҿчен кабат тапшырыла.
Башкарма комитет җитҽкчесе документлар проектларына кул куйганда
Башкарма комитетның вазыйфаи затлары тарафыннан регламентның административ
процедураларны үтҽү срокларын, аларның эзлеклелеген һҽм тулылыгын, Башкарма
комитетның вҽкалҽтле вазыйфаи затларының электрон документ ҽйлҽнеше
системасында килешүлҽрен үтҽүне тикшерҽ.
Административ процедураларны үтҽү сроклары, аларның эзлеклелеге һҽм
тулылыгы ҿлешендҽ хокук бозулар ачыкланган очракта, Башкарма комитет җитҽкчесе
регламентның 4.3 пункты нигезендҽ, хокук бозуларга юл куйган затларны
җаваплылыкка тарту инициативасы белҽн чыга.
Административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.

Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту
турында карар, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар,
хҽбҽрнамҽне кабул итү турында белдерү, региональ дҽүлҽт тҿзелеш күзҽтчелеге
органына белдерү.
3.5.4. Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны
үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып автомат
рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.5.5.
Регламентның
3.5
пунктында
күрсҽтелгҽн
административ
процедураларны үтҽүнең максималь вакыты ике эш кҿне тҽшкил итҽ
3.6. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (җибҽрү)
3.6.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып административ
процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслаучы документ алу тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып
вазыйфаи зат санала (6нчы кушымта) (алга таба - документлар бирү (җибҽрү) ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат).
Документлар бирү (җибҽрү) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽүлҽт
һҽм
муниципаль
хезмҽтлҽр
күрсҽтү
ҿчен
билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган
мҽгълүмат
системасы
документациясен
алып
бару
системасына муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълүматларны
теркҽүне һҽм кертүне тҽэмин итҽ;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) Бердҽм портал, Республика порталы аша
электрон хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре һҽм КФҮ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен
алу мҿмкинлеге турында хҽбҽр итҽ.
Процедураларны үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, автомат рҽвештҽ дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган
мҽгълүмат системасын кулланып гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның
вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (бирүдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне үтҽлҽ.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт:
мҽгълүмат системаларында муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында
мҽгълүмат урнаштыру, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре һҽм аны алу
ысуллары турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) хҽбҽр итү
3.6.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен бирү (җибҽрү) тҽртибе
3.6.2.1. КФҮ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе турында мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ,
КФҮ хезмҽткҽре гариза бирүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать
итүче талҽбе буенча, электрон документ нҿсхҽсе белҽн бергҽ, аңа электрон
документның нҿсхҽсе тҿшерүгҽ язылу юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Килешүгҽ кул кую гариза бирүче тарафыннан КФҮ башкарыла.
Килешүгҽ кул куйганда КФҮ хезмҽткҽре документларны имзалаучы затның
вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ. Мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта,

документларны имзалау ҿчен вҽкалҽтле вҽкил
вҽкалҽтлҽрен раслаучы документларны сканерлый.

мҿрҽҗҽгать

итүче

вҽкиле

Мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле, документларны имзалау ҿчен вҽкалҽтле
вҽкил) ҿч нҿсхҽ килешүгҽ кул куя, үз имзасы һҽм мҿһере белҽн (мҿрҽҗҽгать итүче
булып юридик зат булса) беркетҽ.
КФҮ хезмҽткҽре килешүгҽ кул кую датасын куя һҽм гариза бирүчегҽ (мҿрҽҗҽгать
итүче вҽкиленҽ) кулына бер нҿсхҽ бирҽ.
Гариза бирүче тарафыннан килешүгҽ кул куелганнан соң, 1 эш кҿненнҽн дҽ соңга
калмыйча, КФҮ Башкарма комитетка җир кишҽрлеклҽрен яңадан бүлү турында
килешү нҿсхҽлҽрен җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар чират тҽртибендҽ, гариза
бирүченең килү кҿнендҽ КФҮ эше Регламентында билгелҽнгҽн срокларда гамҽлгҽ
ашырыла.
3.6.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүче Бердҽм портал, Республика порталы аша муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган, Башкарма комитет вазыйфаи затының (Башкарма
комитет) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзасы белҽн имзаланган
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документның электрон үрнҽге автомат
рҽвештҽ җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар Башкарма комитетның вҽкалҽтле
вазыйфаи заты (Башкарма комитет) тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтүне
(бирүдҽн баш тартуны) раслаучы документка кул куйган кҿнне үтҽлҽ.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: Бердҽм
порталны, республика порталын кулланып, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне (шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту) раслаучы
документ җибҽрү (бирү).
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мҿрҽҗҽгать итүче Башкарма комитетка җибҽрҽ:
техник хатаны тҿзҽтү турында гариза (5нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак
бирелгҽн документ;
юридик кҿчкҽ ия булган, техник хатаның булуын таныклаучы документлар.
Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта күрсҽтелгҽн мҽгълүматларда
техник хатаны тҿзҽтү турында гариза мҿрҽҗҽгать итүче (вҽкалҽтле вҽкил) почта аша
(шул исҽптҽн электрон почта аша), яисҽ Бердҽм портал, Республика порталы яки КФҮ
аша бирҽ.
3.7.2. Документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат техник хатаны
тҿзҽтү турында гариза кабул итҽ, кушымталы документлар белҽн гаризаны терки һҽм
документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гаризаны теркҽү
датасыннан алып бер эш кҿне эчендҽ башкарыла.

Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн, документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазыйфаи затка
карап тикшерүгҽ җибҽрелгҽн гариза.
3.7.3. Документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат документларны
карый һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документка тҿзҽтмҽлҽр кертү
максатларында Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ
ашыра, тҿзҽтелгҽн документны мҿрҽҗҽгать итүчедҽн техник хата булган документ
оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн үзе бирҽ, яки гариза бирүче адресына почта
аша (электрон почта аша) Башкарма комитетка техник хата булган документ
оригиналын тапшырганда документ алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар техник хатаны
ачыклаганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза
алынганнан соң ике эш кҿне эчендҽ башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ тора.
4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
4.1. Җаваплы вазыйфаи затлар тарафыннан Регламент нигезлҽмҽлҽренең һҽм
муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ талҽплҽрне билгелҽүче башка норматив хокукый
актларның үтҽлешен, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итүне агымдагы
контрольне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту
мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерү,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерү, җирле үзидарҽ
органнарының вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар
ҽзерлҽүне үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып тора:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм
килештерү;
2) эш башкаруны билгелҽнгҽн тҽртиптҽ алып бару буенча уздырыла торган
тикшерүлҽр;
3) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешенҽ
контроль тикшерүлҽр үткҽрү.
Агымдагы контроль максатларында электрон мҽгълүматлар базасында булган
мҽгълүматлар, хезмҽт корреспонденциясе, административ процедураларны
башкаручы вазыйфаи затларның телдҽн һҽм язма мҽгълүматы, тиешле
документларны исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка мҽгълүматлар кулланыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ һҽм карарлар кабул иткҽндҽ гамҽллҽр кылуны
тикшереп тору ҿчен җирле үзидарҽ органы җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла.
Административ процедураларның срокларын, эзлеклелеген һҽм эчтҽлеген бозу
очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында вазыйфаи затлар кичекмҽстҽн муниципаль хезмҽт
күрсҽтүче орган җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук бозуларны бетерү буенча
ашыгыч чаралар күрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедуралар тарафыннан
билгелҽнгҽн гамҽллҽр эзлеклелегенең үтҽлешен агымдагы контроль җирле үзидарҽ
органы җитҽкчесенең муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча эшне оештыру ҿчен
җаваплы беренче урынбасары, муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча эшне оештыручы
бүлек башлыгы тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.

Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарҽ
органнарының структур бүлекчҽлҽре турындагы нигезлҽмҽлҽр һҽм вазыйфаи
регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
4.2 Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын планлы һҽм
планнан тыш тикшерүлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм вакыты, шул исҽптҽн
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулысын һҽм сыйфатын тикшереп тору тҽртибе һҽм
формалары
Контроль тикшерүлҽр планлы булырга мҿмкин (җирле үзидарҽ органының ярты еллык
яки еллык эш планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга
мҿмкин. Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү (комплекслы
тикшерүлҽр) белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр яки мҿрҽҗҽгать итүченең конкрет
мҿрҽҗҽгате буенча карала ала.
4.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында алар тарафыннан кабул ителҽ торган
карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган
вазыйфаи затларының җаваплылыгы
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча, гариза бирүчелҽрнең хокукларын бозу
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе гаризаларны үз вакытында карап тикшерү ҿчен
җаваплы.
Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе урынбасары)
регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрне вакытында һҽм
(яки) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплылык тота.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ торган карарлар һҽм гамҽллҽр
(гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр
законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы.
4.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне, шул исҽптҽн гражданнар, аларның
берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан да, тикшереп тору тҽртибенҽ һҽм
рҽвешлҽренҽ карата талҽплҽрне характерлый торган нигезлҽмҽлҽр
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары
ягыннан тикшереп тору муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ җирле үзидарҽ органы
эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль
һҽм ышанычлы мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге ярдҽмендҽ гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) карата, 2010нчы елның 27нче июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16нчы статьясындагы 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенҽ, оешмаларга, шулай ук аларның
вазыйфаи затларына, муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ, хезмҽткҽрлҽргҽ
шикаять белдерү буенча суд (судтан тыш) тҽртибе
5.1. Муниципаль хезмҽт алучылар муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль
хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче орган җитҽкчесе, күпфункцияле үзҽк
хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган күпфункцияле үзҽк, оешмалар, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽре
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) судка кадҽр шикаять белдерү хокукына ия.

Мҿрҽҗҽгать итүче шикаять белҽн, шул исҽптҽн түбҽндҽге очракларда
мҿрҽҗҽгать итҽ ала:
1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсҽтелгҽн талҽпне,
муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы запросны теркҽү срокларын бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү срогын бозу. Ҽлеге очракта мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк
хезмҽткҽренҽ карата шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча йҿклҽнгҽн очракта мҿмкин;
3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия
Федерациясенең норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының
норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда тапшырылмаган яисҽ
гамҽлгҽ ашырылмаган документларны яисҽ мҽгълүматны талҽп итү яисҽ гамҽлгҽ
ашыру;
4) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
хокукый актларда каралган документларны мҿрҽҗҽгать итүчедҽн кабул итүдҽн баш
тарту;
5) федераль законнарда һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия
Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнары һҽм башка норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
баш тарту нигезлҽре каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата судка кадҽр (судтан тыш)
шикаять белдерү, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽре карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) карата дҽгъва белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлеше белҽн билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү буенча тулы күлҽмдҽ йҿклҽнгҽн
очракта мҿмкин;
6) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн Россия Федерациясе
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый
актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган түлҽү талҽбе;
7) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, күп функцияле үзҽк, күпфункцияле үзҽк
хезмҽткҽре, оешмалар хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның вазыйфаи затыннан яисҽ
аларның хезмҽткҽрлҽреннҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн
документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм ялгышларны тҿзҽтүдҽн баш тартуы яисҽ
мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Күрсҽтелгҽн очракта күпфункцияле
үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү күпфункцияле үзҽккҽ, аның
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган
карарларга һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль
хезмҽтлҽрне тулы күлҽмдҽ күрсҽтү функциясе йҿклҽнгҽн булса, шикаять белдерү;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын
яки 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 күрсҽтүне туктатып тору. Күрсҽтелгҽн очракта
мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күп функцияле үзҽкнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү күпфункцияле үзҽк
хезмҽткҽренҽ, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять
белдерелҽ торган күп функцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽрне
күрсҽтү функциясе йҿклҽнгҽн булса, мҿмкин.
10) мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽ, 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, документларның булмавы һҽм (яисҽ)
дҿреслеге күрсҽтелмҽгҽн документларның яисҽ белешмҽлҽрне талҽп итү.
Күрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан күп функцияле үзҽкнең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять
бирү күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренҽ, карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмауларына) шикаять белдерелҽ торган күп функцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле
муниципаль хезмҽтлҽрне күрсҽтү функциясе йҿклҽнгҽн булса мҿмкин.
5.2. Шикаять язмача кҽгазьдҽ, электрон формада муниципаль хезмҽт күрсҽтүче
органга, күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ куючы (алга таба - күпфункцияле үзҽкне
гамҽлгҽ куючы), шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1
ҿлешендҽ каралган оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган
җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр
югары органга (булганда) бирелҽ яисҽ ул булмаганда, турыдан-туры муниципаль
хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. Күп функцияле үзҽк
хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр шушы
күпфункцияле үзҽк җитҽкчесенҽ тапшырыла. Күп функцияле үзҽкнең карарларына
һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр күпфункцияле үзҽкне гамҽлгҽ
куючыга яисҽ Татарстан Республикасы норматив хокукый акты белҽн вҽкалҽтле
вазыйфаи затка тапшырыла. Оешмалар хезмҽткҽрлҽренең 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаятьлҽр ҽлеге оешмалар җитҽкчелҽренҽ
тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче
органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенең
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта аша,
күпфункцияле үзҽк аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽреннҽн,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ
Республика порталыннан, судка кадҽр шикаять бирүнең мҽгълүмати системасыннан
файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итү
вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. Күп функцияле үзҽкнең, күп функцияле үзҽк
хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) шикаять почта
аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽреннҽн, күпфункцияле үзҽкнең
рҽсми сайтыннан, Бердҽм порталдан яисҽ Республика порталыннан, судка кадҽр
шикаять бирүнең мҽгълүмат системасыннан файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин,
шулай ук 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларның карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына)
шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрен, ҽлеге
оешмаларның рҽсми сайтларын, Бердҽм порталны яисҽ Республика порталын

кулланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхси кабул итүендҽ
кабул ителергҽ мҿмкин.
5.3. Шикаять үз эченҽ алырга тиеш:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның
вазыйфаи заты яки муниципаль хезмҽткҽр, күпфункцияле үзҽк, аның җитҽкчесе һҽм
(яисҽ) хезмҽткҽре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1
ҿлешендҽ каралган оешмалар, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽре,
карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ торган
орган исеме;
2) гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган
очракта), гариза бирүченең - физик затның яшҽү урыны турында мҽгълүматлар,
гариза бирүченең - юридик затның урнашу урыны турында белешмҽлҽр, шулай ук
элемтҽ ҿчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (булган очракта)
һҽм гариза бирүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле почта адресы (булганда);
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче
органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽк
хезмҽткҽренең, оешмаларның шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм гамҽллҽре
(гамҽл кылмаулары) турында белешмҽлҽр 210-ФЗ Федераль законның 16
статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмалар, аларның хезмҽткҽрлҽре;
4) мҿрҽҗҽгать итүче алар нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль
хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның, аларның
хезмҽткҽрлҽренең карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмаулары) белҽн килешми.
Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан гариза бирүченең дҽлиллҽрен раслаучы документлар
(булганда), яки аларның күчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннҽн соң килүче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча
теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күп функцияле үзҽкне гамҽлгҽ
куючы органга, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмага яисҽ югарыдагы органга (булганда) килгҽн шикаять аны
теркҽгҽннҽн соң, ҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күп функцияле үзҽккҽ, 210ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган
оешмаларга, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күп функцияле үзҽккҽ шикаять
белдергҽн очракта, аны теркҽгҽн кҿннҽн унбиш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш,
мҿрҽҗҽгать итүчедҽн документлар кабул итүдҽ яки хаталарны һҽм ялгышларны
тҿзҽтүгҽ рҿхсҽт яисҽ билгелҽнгҽн тҽртип бозу очрагында - теркҽлгҽн кҿннҽн алып
биш эш кҿне эчендҽ.
5.6. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул
ителҽ:
1) шикаять, шул исҽптҽн, кабул ителгҽн карарны юкка чыгару, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталарны һҽм
ялгышларны тҿзҽтү, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан
Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хокукый актларда
алынмаган
акчаны
мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ
кире
кайтару
рҽвешендҽ
дҽ,
канҽгатьлҽндерелҽ;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарта.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҽ торган кҿннҽн
дҽ соңга калмыйча мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язмача һҽм мҿрҽҗҽгать итүче телҽге буенча

электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мотивлаштырылган җавап
җибҽрелҽ.
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта
канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип таныган очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче
орган, күп функцияле үзҽк яисҽ оешма тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ
ачыкланган җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү максатларында, муниципаль
хезмҽт күрсҽтүне гамҽлгҽ ашыручы орган яисҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган гамҽллҽр турында мҽгълүмат бирелҽ,
шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр һҽм муниципаль хезмҽт
күрсҽтү максатларында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кирҽк булган алдагы гамҽллҽр турында
мҽгълүмат күрсҽтелҽ.
5.8. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавапта
канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш түгел дип таныган очракта кабул ителгҽн карарның
сҽбҽплҽре турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга
шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.9 Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нҽтиҗҽлҽре буенча
административ хокук бозу яки җинаять билгелҽре ачыкланган очракта, шикаятьлҽрне
карап тикшерү вҽкалҽтлҽре бирелгҽн вазифаи зат, хезмҽткҽр булган материалларны,
кичекмҽстҽн, прокуратура органнарына юллый.

1нче кушымта

(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)
Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районы
«Иннополис шҽһҽре» муниципаль
берҽмлеге территориясендҽ
урнашкан адреслы объектларга
адрес бирү турында
Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Адресларны бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару
Кагыйдҽлҽрен раслау турында» 2014 елның 19 ноябрендҽге 1221 номерлы карары
нигезендҽ
_____________________________________________________________________
(адресны бирү/гамҽлдҽн чыгару нигезлҽре күрсҽтелҽ)
1.
Адресация объектына
______________________________________________________________________
(объектның тҿре, кадастр номерлары, адреслары һҽм адреслар, шулардан адресация
объекты барлыкка килҽ торган күчемсез милек объектлары турында белешмҽлҽр;
кадастр номеры (күчемсез мҿлкҽт объектының дҽүлҽт кадастр исҽбенҽ куелган
адресы бирелгҽн очракта)
______________________________________________________________________
(ФИО, оешма исеме)
түбҽндҽге адресны бирергҽ (гамҽлдҽн чыгарырга).
(адресация объектының гамҽлдҽн чыгарылучы адресы һҽм дҽүлҽт адреслар
реестрында адресланган объектның гамҽлдҽн чыгарылган адресы)
2. Ҽлеге боерыкның үтҽлешен үзем тикшереп торам.
3. Күрсҽтмҽ ________________ үз кҿченҽ керҽ.

Җитҽкче
_____________

2нче кушымта

(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)
Адреслау объектына адресны бирүдҽн баш тарту яки
адресын гамҽлдҽн чыгару турында карар
ФОРМАСЫ

(Ф. И. А.и, гариза бирүченең (гариза
бирүче вҽкиленең) адресы
(адреслау объектына адресны бирү яки
аның адресын юкка чыгару турында
гаризаның теркҽү номеры)
Адреслау объектына адресны бирүдҽн баш тарту яки
адресын гамҽлдҽн чыгару турында карар
№

хҽбҽр итҽ:

(җирле үзидарҽ органы исеме)

Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 2014 елның 19 ноябрендҽге 1221 номерлы карары
белҽн расланган адресларны бирү, үзгҽртү һҽм гамҽлдҽн чыгару кагыйдҽлҽре
нигезендҽ түбҽндҽге объектка адрес бирү (гамҽлдҽн чыгару) кире кагылды:
.
(баш тартуның нигезе)
Җирле үзидарҽ органының вҽкалҽтле заты
_______________________________________
(вазыйфасы, Ф.И.О.)
____________________

(имза)
________________

3нче кушымта
Адреслау объектына адресны бирү яки гамҽлдҽн чыгару турында
ГАРИЗА ФОРМАСЫ
__нчы бит Барлыгы
__ бит

Гариза

1

2

(җирле үзидарҽ органы исеме)
______________________________

Гариза кабул ителде
Регистрация номеры
_______________
дата "__" ____________ ____ ел.

3.1 Адресация объектына карата сорыйм:
Тҿре:
Җир кишҽрлеге

Корылма

Бина (корылма)

Бина

Машина-урын

3.2 Адрес бирергҽ
Түбҽндҽгелҽр белҽн бҽйле:
Дҽүлҽт милкендҽге яисҽ муниципаль милектҽге җирлҽрдҽн җир кишҽрлеге
(кишҽрлеклҽр) тҿзү
Тҿзелҽ торган җир кишҽрлеклҽре саны
Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Җир кишҽрлеген (кишҽрлеклҽрнен) җир кишҽрлеген бүлү юлы белҽн барлыкка

китерү
Тҿзелҽ торган җир кишҽрлеклҽре саны
Бүлеге гамҽлгҽ ашырыла торган җир
кишҽрлегенең кадрлар номеры

Бүлеге гамҽлгҽ ашырыла торган җир
кишҽрлегенең адресы

Җир кишҽрлеклҽрен берлҽштерү юлы белҽн җир кишҽрлеген тҿзү юлы
Берлҽштерелҽ
кишҽрлеклҽре саны

торган

җир

Берлҽшүче җир кишҽрлегенең кадрлар Берлҽштерелҽ торган җир
номеры <1>
кишҽрлегенең адресы <1>

__нчы бит Барлыгы
__ бит

Җир кишҽрлегеннҽн бүлеп бирелү юлы белҽн җир кишҽрлеген (участокларны)
тҿзү юлы
Тҿзелҽ торган җир кишҽрлеклҽре саны
(аннан бүлеп бирелгҽн җир
кишҽрлегеннҽн тыш)
Бүлеп бирелгҽн җир кишҽрлегенең
кадрлар номеры

Бүлеп бирелгҽн җир кишҽрлегенең
кадрлар адресы

Җир кишҽрлеклҽрен яңадан бүлү юлы белҽн җир кишҽрлеге (кишҽрлеклҽр)
тҿзү.
Тҿзелҽ торган җир кишҽрлеклҽре саны

Җир яңадан бүленҽ торган җир

Яңадан бүлү юлы белҽн үзгҽртеп
җибҽрелҽ торган җир кишҽрлеклҽре
саны

Җир яңадан бүленҽ торган җир

кишҽрлегенең кадрлар номеры<2>

кишҽрлегенең кадрлар адресы <2>

Бина (тҿзелеш), корылма тҿзелеше, реконструкциялҽү
Проект документациясе нигезендҽ
тҿзелеш (реконструкция) объекты исеме
Тҿзелеш (реконструкция) башкарыла
торган җир кишҽрлегенең кадрлар
номеры

Тҿзелеш (реконструкция) башкарыла
торган җир участогының адресы

Ҽгҽр Россия Федерациясе Шҽһҽр тҿзелеше кодексы, Россия Федерациясе
субъектларының шҽһҽр тҿзелеше эшчҽнлеге турындагы законнары
нигезендҽ, аны тҿзү, реконструкциялҽү ҿчен тҿзелешкҽ рҿхсҽт бирү талҽп
ителмҽсҽ, ҽлеге адресация объектының дҽүлҽт кадастр исҽбен гамҽлгҽ
ашыру ҿчен кирҽкле документларны ҽзерлҽү
Бина (тҿзелешлҽр), корылмалар
Тҿзелеш (реконструкция) объектының
исеме (проект документациясе
булганда, проект документларына туры
китереп күрсҽтелҽ)
Тҿзелеш (реконструкция) башкарыла
торган җир кишҽрлегенең кадастр
номеры

Тҿзелеш (реконструкция) башкарыла
торган җир кишҽрлегенең кадастр
адресы

Торак бинаны торак булмаган бинага һҽм торак булмаган бинаны торак
бинага күчерү
Бинаның кадастр номеры

Бинаның адресы

__нчы бит Барлыгы __ бит

Бинада (тҿзелештҽ), корылмада бинаны (тҿзелмҽлҽрне), корылманы бүлү
юлы белҽн бина (биналар) тҿзү
Торак урыны барлыкка
килү

Барлыкка килҽ торган бүлмҽлҽр
саны

Торак булмаган урын
барлыкка килү

Барлыкка килҽ торган бүлмҽлҽр
саны

Бинаның, корылмаларның
кадастр номеры

Бинаның, корылмаларның адресы

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Бинада (корылмада), корылмада бүлү юлы белҽн бина (бина), машина-урын
барлыкка килү
Бинаны билгелҽү (торак
(торак булмаган)
бина)<3>

Бина тҿре <3>

Бүлмҽлҽр саны <3>

Бүленү
гамҽлгҽ
ашырыла Бүленү гамҽлгҽ ашырыла торган бина, машина
торган бина, машина урыны урыны адресы
кадастр номеры.

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Бинада (тҿзелештҽ) биналарны, машина урыннарын, корылмаларны
берлҽштерү юлы белҽн бинада (тҿзелештҽ) корылмада бина тҿзү
Торак урыны барлыкка килү
Берлҽштерелҽ торган бинаның
саны

Торак булмаган урын барлыкка килү

Берлҽштерелҽ торган бинаның Берлҽштерелгҽн бинаның адресы <4>
кадастр номеры <4>

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Бинада, корылмада гомуми файдаланудагы урыннарны үзгҽртеп кору һҽм
(яки) яңадан планлаштыру юлы белҽн бина тҿзү.
Торак урыны барлыкка килү

Торак булмаган урын барлыкка килү

Тҿзелҽ торган бүлмҽлҽр саны
Бинаның, корылманың кадастр Бинаның, корылманың адресы
номеры

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Бина, корылманы бүлү юлы белҽн тҿзелгҽн бинада машина-урын барлыкка
килү.
Тҿзелҽ
саны

торган

машиналар

Бинаның, корылманың кадастр Бинаның, корылманың адресы
номеры

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Бинада, корылмада машина-урын (машина-урын) булдыру юлы белҽн бина,
машина-урын барлыкка килү

Машина-урын саны
Бүленеше гамҽлгҽ ашырыла Бүленеше гамҽлгҽ ашырыла торган бүлмҽ,
торган бүлмҽ, машина урыны машина урыны адресы.
кадрлар номеры

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Бинада машина урыны, биналарны, машина урынын бинада, корылмаларны
берлҽштерү юлы белҽн корылма тҿзү.
Берлҽшүче биналар, машина
урыннары саны.
Берлҽшүче бинаның кадастр
номеры <4>

Берлҽшүче бинаның адресы <4>

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Бина, корылманы һҽм (яки) гомуми кулланылыштагы урыннарны яңадан
планлаштыру юлы белҽн үзгҽртеп кору;
Тҿзелҽ торган машина
урыннары саны
Бинаның, корылманың кадастр Бинаның, корылманың адресы
номеры

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Дҽүлҽт кадастр исҽбенҽ алу “Күчемсез милекне дҽүлҽт теркҽве турында”
2015 елның 13 июлендҽге 218-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба “Күчемсез милекне дҽүлҽт теркҽве турында” Федераль закон) нигезендҽ
территорияне планлаштыру документларына яисҽ бинага (тҿзелешкҽ),
корылмага, бинага, бинага, бинага, машина урынына проект
документациясенҽ туры китерелгҽн җир участогы, бина (тҿзелеш) адресына
илтеп тапшыру кирҽклеге
Җир участогының, бина (тҿзелеш),
корылма, бина, машина урынының
кадрлар номеры

Җир участогы, бина (тҿзелеш),
корылма, бина, машина урыны адресы.

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

“Күчемсез милекне дҽүлҽт теркҽве турында” Федераль закон нигезендҽ
дҽүлҽт кадастр исҽбенҽ куелган җир кишҽрлегенең, бинаның, корылманың,
бинаның, урынның, машина урынының адресы булмавы.
Җир участогының, бина (тҿзелеш),
Адресы адрес объекты урнашкан җир
корылма, бина, машина урыны кадрлар кишҽрлеге, яки адреслау объекты
урнашкан бина (корылма) адресы
номеры.
(булган очракта).

Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

__нчы бит Барлыгы
__ бит

3.3 Адресация объектының адресын арендага алырга:
Илнең исеме
Россия Федерациясе субъекты исеме

Россия
Федерациясе
субъекты
составында муниципаль район, шҽһҽр,
муниципаль округ яисҽ шҽһҽр эче
территориясе (федераль ҽһҽмияттҽге
шҽһҽрлҽр ҿчен) исеме
Җирлек исеме
Шҽһҽр округы шҽһҽр эчендҽге район
исеме
Торак пункт исеме
Планлаштыру структурасы
элементының атамасы
Урам-юл челтҽре элементының исеме
Җир кишҽрлегенең номеры
Тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзелеш
объектының типы һҽм номеры
Бина яки корылмада урнашкан
бинаның тибы һҽм номеры
Фатир чиклҽрендҽ бүлмҽ тибы һҽм
номеры (коммуналь фатирларга
карата)
Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

Түбҽндҽгелҽр белҽн бҽйле:
Адресация объекты яшҽүдҽн туктау һҽм (яисҽ) адресация объекты булган
күчемсез милек объектының дҽүлҽт кадастр учетыннан тҿшерү белҽн бҽйле
"Күчемсез милекне дҽүлҽт теркҽвенҽ алу турында" Федераль законның 72
статьясындагы 7 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн күчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽүлҽт
реестрыннан тҿшереп калдырылу

Адресация объектына яңа адрес бирү
Ҿстҽмҽ мҽгълүмат:

__нчы бит Барлыгы __ бит

4

Адресация объекты милекчесе яисҽ адресация объектына башка мҿһим хокукка
ия зат
физик зат:

юридик зат, шул исҽптҽн дҽүлҽт хакимияте органы, башка дҽүлҽт органы,
җирле үзидарҽ органы:

5

Документлар алу ысулы (шул исҽптҽн адрес объектына бирү яки аның адресын,
элек тапшырылган документларның тҿп нҿсхҽлҽрен, адресация объектын
бирүдҽн баш тарту (гамҽлдҽн чыгару) турында карар:
Шҽхсҽн

Күп функцияле үзҽктҽ

Түбҽндҽге адрес буенча почта
аша җибҽрергҽ:
Бердҽм дҽүлҽти һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталының, региональ дҽүлҽт
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталының шҽхси кабинетында
Федераль мҽгълүмати адреслы системаның шҽхси кабинетында
Электрон почта адресына
(гариза һҽм документлар алу
турында хҽбҽр итү ҿчен)
6

Документлар алу ҿчен расписканы түбҽндҽге юл белҽн җибҽрүегезне сорыйм:
Шҽхсҽн
бирергҽ

Расписка алынды: ___________________________________
(мҿрҽҗҽгать итүче имзасы)

Түбҽндҽге адрес буенча почта

аша җибҽрергҽ:
Җибҽрмҽскҽ
__нчы бит Барлыгы __ бит

7

Гариза бирүче:
Адресация объекты милекчесе яки адресация объектына башка мҿһим
хокукка ия зат.
Адресация объекты милекчесе вҽкиле яки адресация объектына башка
тапшыру хокукына ия зат.

8

Гаризага кушып бирелҽ торган документлар:

9 Искҽрмҽ:

__нчы бит Барлыгы __ бит

10 Үземнең ризалыгымны, шулай ук үзем тҽкъдим итҽ торган затның шҽхси
мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ ризалыгын (адресларны үзлҽштерүне, үзгҽртүне
(шул исҽптҽн тапшыруны), куллануны, таратуны (шул исҽптҽн тапшыруны),
шҽхси белешмҽлҽрне җыю, системалаштыру, туплау, саклау, тҿгҽллҽштерү
(яңарту, үзгҽртү), аларны бетерү, шулай ук адресларны бирүне гамҽлгҽ ашыручы
органнар тарафыннан Россия Федерациясе законнары нигезендҽ шҽхси
мҽгълүматларны бирү кысаларында эшкҽртү ҿчен кирҽкле башка гамҽллҽр), шул
исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, алар нигезендҽ карарлар кабул итүне дҽ
кертеп, муниципаль хезмҽт күрсҽтү максатларында адреслар бирүне, үзгҽртүне
һҽм юкка чыгаруны гамҽлгҽ ашыручы орган тарафыннан кабул ителүен раслыйм.
11 Шулай ук ҽлеге гаризада күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр гаризаны тапшыру датасына
дҿрес; тҽкъдим ителгҽн хокук билгели торган документлар (лар) һҽм башка
документлар һҽм аларда тупланган белешмҽлҽр Россия Федерациясе
законнарында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ дип раслыйм.
12 Имза
________________
(имза)

Дата
_______________________
"__" ___________ ____ ел
(инициаллар, фамилия)

13 Гаризаны кабул иткҽн белгечнең билгелҽмҽсе һҽм аңа кушымта итеп бирелгҽн
документлар:

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

<1> юл һҽр берлҽштерелгҽн җир участогы ҿчен кабатлана.
<2> юл һҽр бүленгҽн җир участогы ҿчен кабатлана.
<3> юл һҽр бүленгҽн бина ҿчен кабатлана.
<4> юл һҽр берлҽштерелгҽн бина ҿчен кабатлана.
Искҽрмҽ.
Адресация объектына адресны бирү яки аның адресын юкка чыгару турында гариза
(алга таба - гариза) кҽгазьдҽ A4 форматындагы стандарт битлҽрдҽ рҽсмилҽштерелҽ.
Һҽр биттҽ аның тҽртип номеры күрсҽтелҽ. Битлҽр нумерациясе тҽртип буенча барлык
документ кысаларында гарҽп саннары белҽн башкарыла. Һҽр биттҽ шулай ук
гаризадагы битлҽрнең гомуми саны күрсҽтелҽ.
Ҽгҽр гариза мҿстҽкыйль рҽвештҽ кҽгазьдҽ тутырыла икҽн, сайлап алынган
мҽгълүматларга каршы, махсус бирелгҽн графада: "V" билгесе бирелҽ"
(

V

).

Гаризаны кҽгазьдҽ рҽсмилҽштергҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүче яисҽ аның үтенече буенча
җирле үзидарҽ органы белгече компьютер техникасын кулланып, конкрет гаризага
караган юллар (реквизит элементлары) тутырылырга мҿмкин. Бу очракта
тутырылырга тиеш булмаган юллар гариза формасыннан тҿшереп калдырыла.

4нче кушымта

(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)

Адресларны бирү, үзгҽртү һҽм юкка чыгару буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен
кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар
(Физик зат Ф. И. А.и., мҿрҽҗҽгать итүче - юридик затның исеме )
мҿрҽҗҽгате белҽн бҽйле.
Гариза № _______ _____._____.________ел, _____________________
_________________________________________________________________________
__
нигезендҽ тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында Карар
кабул ителде.
1.
2.
Вазифаи зат (ФИА.и.)
(кул куюны гамҽлгҽ ашыручы
органның вазыйфаи заты имзасы)
Башкаручы (ФИА.и.)
______________________________
(башкаручының контактлары)

5нче кушымта

Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районы
Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ:
_________________________

Техник хатаны тҿзҽтү турында
Гариза
Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 2014нче елның 3нче декабреннҽн 1300нче
номерлы карары белҽн билгелҽнгҽн объектларны урнаштыру ҿчен муниципаль
милектҽге җирлҽрдҽн яки җир кишҽрлегеннҽн файдалануга рҿхсҽт бирү буенча
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм.
Язылган: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълүмат: __________________________________________________
______________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе
булган документка тиешле үзгҽрешлҽр кертүегезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны терким:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
Техник хатаны тҿзҽтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн
очракта, ҽлеге карарны түбҽндҽге ысул белҽн җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документ рҽвешендҽ электрон почта адресына:
_____________________________________________________________________;
_______________________________________________ адресы буенча почта аша
кҽгазь чыганактагы таныкланган күчермҽ рҽвешендҽ.

______________ ___________________ (_______________________)
(дата)
(имза)
(Ф. И.А.и.)

