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Боерык бирəм:
1. Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының 2013 елның 26
августындагы 277 номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы Икътисад
министрлыгының 2014 елның 8 августындагы 289 номерлы, 2015 елның 19
мартындагы 134 номерлы, 2015 елның 3 июлендəге 317 номерлы, 2016 елның 16
мартындагы 70 номерлы, 2016 елның 2 июнендəге 176 номерлы, 2017 елның 2
июнендəге 172 номерлы, 2018 елның 19 апрелендəге 172 номерлы; 2018 елның 13
июлендəге 335 номерлы, 2019 елның 29 октябрендəге 545 номерлы, 2020 елның 9
сентябрендəге 405 номерлы, 2021 елның 5 февралендəге 42 номерлы боерыклары
нигезендə кертелгəн үзгəрешлəре белəн) белəн расланган Кара металл, төсле металл
ватыкларын əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату эшчəнлеген лицензиялəү буенча
дəүлəт хезмəте күрсəтүнең административ регламентына үзгəреш кертеп, аны
кушымтада бирелə торган яңа редакциядə бəян итəргə.
2. Əлеге боерык үтəлешен контрольдə тотуны министр урынбасары
Н.В.Кондратовка йөклəргə.
Татарстан Республикасы
Премьер-министры урынбасары –
Министр

М.Р.Шаһиəхмəтов

Татарстан Республикасы
Икътисад министрлыгының
26.08.2013 № 277 боерыгы
белəн расланды (Татарстан
Республикасы Икътисад
министрлыгының
03.08.2021 № 295
боерыгы редакциясендə)
Кара металл, төсле металл ватыклары əзерлəү, саклау,
эшкəртү һəм сату эшчəнлеген лицензиялəү буенча дəүлəт
хезмəте күрсəтүнең административ регламенты
1. Гомуми нигезлəмəлəр
1.1. Кара металл, төсле металл ватыклары əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату
эшчəнлеген лицензиялəү буенча дəүлəт хезмəте күрсəтүнең административ
регламенты (алга таба – Регламент) кара металл, төсле металл ватыклары əзерлəү,
саклау, эшкəртү һəм сату эшчəнлеген лицензиялəү буенча дəүлəт хезмəте күрсəтү
(алга таба – дəүлəт хезмəте) стандартын һəм тəртибен билгели.
1.2. Мөрəҗəгать итүчелəр: юридик затлар һəм шəхси эшкуарлар (алга таба –
лицензия алырга телəүче зат, лицензиат), гражданнар.
1.3. Дəүлəт хезмəте Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы (алга
таба – Министрлык) тарафыннан күрсəтелə.
1.3.1. Министрлыкның урнашкан урыны: Казан шəһəре, Мəскəү урамы, 55.
Министрлыкның эш графигы: көн саен, шимбə һəм якшəмбедəн кала,
дүшəмбе-пəнҗешəмбе 9.00 сəгатьтəн 18.00 сəгатькə кадəр, җомга 9.00 сəгатьтəн
16.45 сəгатькə кадəр, төшке аш: 12.00 сəгатьтəн 12.45 сəгатькə кадəр.
Гаризалар кабул итү графигы: һəр көнне, шимбə һəм якшəмбе көннəреннəн
тыш, Министрлыкның эш сəгатьлəрендə.
Җəмəгать транспорты белəн «Г.Камал исемендəге театр» яки «Париж
коммунасы урамы» тукталышына кадəр килергə кирəк:
- № 1, 2, 6, 10, 10а, 23, 30, 31, 35, 35а, 37, 47, 53, 54, 56, 63, 68, 71,72, 74, 91
автобуслар;
- № 3, 5, 7 троллейбуслар.
Кертү пропуск һəм (яки) шəхесне таныклый торган документ ярдəмендə.
1.3.2. Министрлыкта Лицензиялəү бүлегенең (алга таба – бүлек) белешмə
телефоннары: 524-91-48, 524-91-49, 524-90-22.
1.3.3. Министрлыкның «Интернет» мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендəге (алга таба – «Интернет» челтəре) рəсми сайты адресы: http://mert.tatarstan.ru.
1.3.4. Дəүлəт хезмəте күрсəтү турында, шулай ук бүлек урнашкан урын һəм
аның эш графигы турында мəгълүмат түбəндəгечə алынырга мөмкин:

1) дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтə торган күпфункцияле үзəклəрдəге (алга таба – күпфункцияле үзəк) бүлмəлəрдə урнаштырылган дəүлəт хезмəте
күрсəтү турында визуаль һəм текстлы мəгълүматны үз эченə алган мəгълүмат
стендлары аша;
2) «Интернет» челтəре аша:
«Интернет»
челтəрендə
Министрлыкның
рəсми
сайтында
(http://mert.tatarstan.ru).
Дəүлəт хезмəте күрсəтү турында мəгълүмат стендларында һəм Министрлыкның «Интернет» челтəрендəге рəсми сайтында Татарстан Республикасы дəүлəт
теллəрендə урнаштырыла торган мəгълүмат əлеге Регламентның 1.3.1, 2.1, 2.3, 2.4,
2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 5.1 пунктларындагы (пунктчасындагы) белешмəлəрне үз эченə ала.
Татарстан Республикасы Дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтү
порталында (http://uslugi.tatar.ru/) (алга таба – Республика порталы);
Дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең (функциялəрнең) бердəм
порталында (https://www.gosuslugi.ru/) (алга таба – Бердəм портал);
3) Министрлыкка телдəн (шəхсəн яки телефон аша) мөрəҗəгать иткəндə;
4) Министрлыкка язмача (шул исəптəн электрон документ рəвешендə)
мөрəҗəгать иткəндə.
5) күпфункцияле үзəккə мөрəҗəгать иткəндə.
1.3.5. Дəүлəт хезмəте күрсəтү мəсьəлəлəре буенча консультация бирү
түбəндəгелəрдə гамəлгə ашырыла:
1) күпфункцияле үзəктə – шəхсəн яки телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) Министрлыкта:
телдəн мөрəҗəгать иткəндə – шəхсəн яки телефон аша;
язмача мөрəҗəгать иткəндə (шул исəптəн электрон документ форматында да)
– почта аша кəгазьдə, электрон почта буенча электрон формада.
1.3.6. Министрлык урнашкан урын, аның белешмə телефоннары, эш графигы,
шулай ук Министрлыкның электрон почта адресы турында мəгълүмат бүлек белгече
тарафыннан Министрлыкның рəсми сайтында, «Татарстан Республикасы Дəүлəт
һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтү реестры» дəүлəт мəгълүмат системасында
(http://frgu.tatar.ru) һəм Республикасы порталында урнаштырыла.
Бердəм порталда, Республика порталында Республика реестрында булган
белешмəлəр нигезендə дəүлəт хезмəте күрсəтү тəртибе һəм сроклары турындагы
мəгълүмат мөрəҗəгать итүчегə бушлай бирелə.
1.4. Дəүлəт хезмəте күрсəтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һəм аларны рəсми басылып
чыгу чыганакларын да күрсəтеп) «Интернет» челтəрендə Министрлыкның рəсми
сайтында, «Татарстан Республикасы Дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр реестры»
дəүлəт мəгълүмат системасында урнаштырылган.
1.5. Əлеге Регламентта түбəндəге терминнар һəм билгелəмəлəр кулланыла:
техник хата – Министрлык җибəргəн һəм документка (дəүлəт хезмəте күрсəтү
нəтиҗəсенə) кертелгəн белешмəлəрнең, белешмəлəр кертүгə нигез булган
документлардагы белешмəлəрнең ярашсызлыгына китергəн хата (язу хатасы, басма
хата, грамматик яки арифметик хата яисə шуңа охшаш хата);

дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтə торган күпфункцияле үзəкнең
читтəн торып эшлəү урыны – дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтə торган
күпфункцияле үзəкнең «Дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтə торган
күпфункцияле үзəклəр эшчəнлеген оештыру кагыйдəлəрен раслау турында» 2012
елның 22 декабрендəге 1376 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмəте карары белəн
расланган Дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтə торган күпфункцияле үзəклəр
эшчəнлеген оештыру кагыйдəлəренең 34 пункты нигезендə Татарстан Республикасы
шəһəр округының яки муниципаль районының шəһəр (авыл) җирлегендə
оештырылган территориаль аерымланган структур бүлекчəсе (офисы).
Əлеге Регламентта дəүлəт хезмəте күрсəтү турында гариза (алга таба – гариза)
дигəндə дəүлəт хезмəте күрсəтү турында рəсми мөрəҗəгать турында сүз бара
(«Дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында» 2010 елның 27
июлендəге 210-ФЗ номерлы федераль законның 2 статьясындагы 1 пункты (алга
таба – 210-ФЗ номерлы федераль закон).
Гаризаларның киңəш ителə торган рəвешлəре əлеге Регламентның 1-4 нче
кушымталарында китерелгəн.

2. Дəүлəт хезмəте күрсəтү стандарты
2.1. Дəүлəт хезмəте атамасы
Кара металл, төсле металл ватыклары əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату
эшчəнлеген лицензиялəү.

2.2. Башкарма хакимият органының атамасы
Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы
2.3. Дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсенə тасвирлама
Лицензиатка җибəрелгəн (бирелгəн) лицензия бирү турында белдерү
(Регламентка 10 нчы кушымта);
лицензиатка җибəрелгəн (бирелгəн) лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү
турында белдерү (Регламентка 11 нче кушымта);
лицензиатка җибəрелгəн (бирелгəн) лицензиянең гамəлдə булуын туктату
турында белдерү (Регламентка 14 нче кушымта);
лицензия алырга телəүче затка җибəрелгəн (бирелгəн) лицензия бирүдəн баш
тарту турында белдерү (Регламентка 12 нче кушымта);
лицензиатка җибəрелгəн (бирелгəн) лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерүдəн
баш тарту турында белдерү (Регламентка 13 нче кушымта).
Кара металл, төсле металл калдыкларын əзерлəүгə, саклауга, эшкəртүгə һəм
сатуга лицензиялəр реестрында (алга таба – лицензиялəр реестры) язу.
Лицензиялəр реестрыннан өземтə, яисə кабул ителгəн карар турында
Министрлык акты күчермəсе, яисə соратып алына торган белешмəлəрнең булмавы
турында белешмə, анысы лицензиялəр реестрында лицензиялəр турында мəгълүмат
булмаган яки конкрет лицензиатны билгелəү мөмкин булмаган очракта бирелə.
2.4. Дəүлəт хезмəте күрсəтү вакыты, шул исəптəн дəүлəт хезмəте күрсəтүдə
катнаша торган оешмаларга мөрəҗəгать итү зарурлыгын да исəпкə алып, Россия
Федерациясе законнарында туктатып тору мөмкинлеге каралган очракта, дəүлəт
хезмəте күрсəтүне туктатып тору вакыты, дəүлəт хезмəте күрсəтүнең нəтиҗəсе
булып торган документларны бирү (җибəрү) вакыты
Лицензия бирү тиешенчə рəсмилəштерелгəн, лицензия бирү турында гариза
һəм аңа теркəп тапшырыла торган документлар тулы күлəмендə теркəлгəннəн соң 30
эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.
Лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү (юридик зат яки шəхси эшкуар
тарафыннан лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен гамəлгə ашыру адреслары,
эшчəнлекнең лицензиялəнə торган төреннəн гыйбарəт, башкарыла торган эшлəр
исемлеге үзгəртелгəн очракларда) лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында
тиешле рəвештə рəсмилəштерелгəн гариза һəм аңа теркəп тапшырыла торган
документлар тулы күлəмендə теркəлгəннəн соң 30 эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.
Лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү (юридик затны үзгəртеп кору, аның
атамасын, урнашкан урынын үзгəртү формасында юридик зат үзгəртеп корылган
очракларда, шулай ук шəхси эшкуарның яшəгəн урыны, исеме, фамилиясе һəм
(булган очракта) атасының исеме, аның шəхесен таныклый торган документ
реквизитлары үзгəртелгəндə, эшчəнлекнең лицензиялəнə торган төрен гамəлгə
ашыру урыннарының аерым адреслары буенча эшчəнлек туктатылган очракларда)
лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында тиешенчə рəсмилəштерелгəн гариза

һəм аңа теркəп тапшырыла торган документлар тулы күлəмендə теркəгəннəн соң
тугыз эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.
Лицензиянең гамəлдə булуын туктату лицензиатның лицензиянең гамəлдə булуын туктату турындагы гаризасы теркəлгəннəн соң биш эш көне эчендə гамəлгə
ашырыла.
Лицензиялəр реестрыннан белешмəлəр бирү лицензиялəр реестрыннан белешмəлəр бирү турындагы гаризаны теркəгəннəн соң өч эш көне эчендə башкарыла.
Лицензиялəр реестрына лицензия бирү (үзгəртеп рəсмилəштерү), лицензиянең
гамəлдə булуын туктату турында язу кертелгəн көннəн соң өч эш көнендə Министрлык лицензияне бирү (үзгəртеп рəсмилəштерү), лицензиянең гамəлдə булуын туктату турындагы белдерүне лицензиатка, аның ихтыярына карап, көчəйтелгəн квалификацияле электрон имза белəн имзаланган электрон документ формасында яисə,
кулга тапшыру турында белдереп, заказлы почта юлламасы итеп кəгазьдə җибəрə.
Лицензия бирүдəн (үзгəртеп рəсмилəштерүдəн) баш тарту турында карар
кабул ителгəн очракта, Министрлык əлеге карар кабул ителгəннəн соң өч эш көне
эчендə лицензия алырга телəүче затка (лицензиатка), аның ихтыярына карап, баш
тарту өчен нигез булган норматив хокукый актларның яки башка документларның
конкрет нигезлəмəлəренə сылтама ясап, баш тарту нигезлəрен дəлилле нигезлəп,
лицензия бирүдəн (үзгəртеп рəсмилəштерүдəн) баш тарту турындагы белдерүне яки,
баш тарту нигезе булып тикшерү барышында лицензия алырга телəүче затның
(лицензиатның) лицензия талəплəренə туры килмəвенең ачыклануы хезмəт иткəн
булса, лицензия алырга телəүче затны (лицензиатны) тикшерү актының реквизитларын тапшыра, яки, кулга тапшыру турында белдереп, заказлы почта юлламасы
итеп җибəрə яисə көчəйтелгəн квалификацияле электрон имза белəн имзаланган
электрон документ формасында юллый.
Лицензиялəр реестры Министрлыкның рəсми сайтында һəркем файдалана
алырлык итеп урнаштырылган.
Мөрəҗəгать итүче күпфункцияле үзəккə мөрəҗəгать иткəн очракта, гаризаны
һəм теркəлə торган документларны Министрлык белəн күпфункцияле үзəк арасында
үзара хезмəттəшлек турында килешүдə билгелəнгəн тəртиптə һəм срокларда
Министрлыкка тапшыру тəэмин ителə. Дəүлəт хезмəте күрсəтелгəн вакытка гаризаның күпфункцияле үзəктə булган вакыты һəм дəүлəт хезмəтен күрсəтү нəтиҗəсе
күпфункцияле үзəктəн Министрлыкка тапшыру вакыты керми.
Дəүлəт хезмəте нəтиҗəсе булган документ мөрəҗəгать итүче мөрəҗəгать
иткəн көнне бирелə.
Дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсе булган документны гаризада күрсəтелгəн
элемтə ысулын кулланып (почта буенча, Республика порталында, Бердəм порталда
шəхси кабинет аша) җибəрү дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен рəсмилəштерү һəм
теркəү көнендə гамəлгə ашырыла.
2.5. Норматив хокукый актлар нигезендə дəүлəт хезмəте һəм дəүлəт хезмəте
күрсəтүгə кирəкле һəм мəҗбүри хезмəтлəрне күрсəтү өчен зарури булган,
мөрəҗəгать итүче тарафыннан тапшырылырга тиешле документларның тулы
исемлеге, аларны, шул исəптəн электрон рəвештə дə, мөрəҗəгать итүче тарафыннан
алу ысуллары, аларны тапшыру тəртибе

1. Лицензия алу өчен:
а) лицензия бирү турында гариза (Регламентка 1 нче кушымта);
б) лицензия алырга телəүче затта лицензиялəнə торган эшчəнлекне гамəлгə
ашыру өчен кирəкле һəм милекчелек хокукында яки законлы башка нигездə аныкы
булган, аларга карата хокуклар Күчемсез милекнең бердəм дəүлəт реестрында
теркəлгəн (мондый хокуклар əлеге реестрда теркəлгəн очракта, əлеге җир кишəрлеклəре, биналар, төзелмəлəр, корылмалар һəм бүлмəлəр турында белешмəлəр
тапшырыла) җир кишəрлеклəренең, биналарның, төзелмəлəрнең, корылмаларның
һəм бүлмəлəрнең (биналарның, төзелмəлəрнең, корылмаларның һəм бүлмəлəрнең
аерымланган бердəм өлеше) булуын раслый торган документларның күчермəлəре;
в) лицензия алырга телəүче затта милекчелек хокукында яки законлы башка
нигездə аныкы булган техник чараларның, җайланмаларның һəм лицензиялəнə
торган эшчəнлекне гамəлгə ашыру өчен кулланыла торган техник документларның
булуын раслый торган документларның күчермəлəре;
г) Россия Федерациясе Хөкүмəтенең 2001 елның 11 маендагы 369 номерлы
карары белəн расланган Кара металл ватыклары һəм калдыклары белəн эш итү һəм
аларны читлəштерү кагыйдəлəре (алга таба – Кара металл ватыклары белəн эш итү
кагыйдəлəре) һəм Россия Федерациясе Хөкүмəтенең 2001 елның 11 маендагы 370
номерлы карары белəн расланган Төсле металл ватыклары һəм калдыклары белəн
эш итү кагыйдəлəре (алга таба – Төсле металл ватыклары белəн эш итү кагыйдəлəре)
талəплəре нигезендə лицензия алырга телəүче зат белəн хезмəт килешүлəрен төзегəн
хезмəткəрлəрнең квалификациясен раслый торган документларның күчермəлəре;
д) Кара металл ватыклары белəн эш итү кагыйдəлəре һəм Төсле металл
ватыклары белəн эш итү кагыйдəлəре талəплəренə туры китереп лицензия алырга
телəүче зат җитəкчесе раслаган ватыкларга һəм калдыкларга радиация контролен
уздыру һəм ватыкларга һəм калдыкларга шартлау хəтəрлеге буенча контроль уздыру
өчен җаваплы затлар билгелəү турындагы документларның күчермəлəре;
е) теркəлə торган документлар исемлеге.
2. Лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү өчен (юридик зат яисə шəхси эшкуар
тарафыннан лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен гамəлгə ашыру урыннарының
адреслары, лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен тəшкил итүче башкарыла торган
эшлəр исемлеге үзгəртелгəн очракларда):
а) лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында гариза (Регламентка 2 нче
кушымта);
б) 1 пунктның «б», «в», «г», «д» пунктчаларында күрсəтелгəн белешмəлəре
булган документларның күчермəлəре;
в) теркəлə торган документлар исемлеге.
3. Лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү өчен (юридик затны үзгəртеп кору,
аның атамасын үзгəртү, урнашкан урынын үзгəртү рəвешендə юридик зат үзгəртеп
корылган очракларда, шулай ук шəхси эшкуарның яшəгəн урыны, исеме, фамилиясе
һəм (булган очракта) атасының исеме, аның шəхесен таныклый торган документ
реквизитлары үзгəртелгəндə, лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен гамəлгə ашыру
урыннарының аерым адреслары буенча эшчəнлек туктатылган очракларда):

а) лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында гариза (Регламентка 2 нче
кушымта).
4. Лицензиянең гамəлдə булуын туктату өчен:
лицензиатның лицензиянең гамəлдə булуын туктату турындагы гаризасы
(Регламентка 3 нче кушымта).
5. Лицензиялəр реестрыннан белешмəлəр бирү өчен:
лицензиялəр реестрыннан белешмəлəр бирү турында гариза (Регламентка 4 нче
кушымта).
Дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен гариза бланкын мөрəҗəгать итүче Министрлыкка
шəхсəн мөрəҗəгать иткəндə алырга мөмкин. Бланкның электрон рəвеше Министрлыкның рəсми сайтында урнаштырылган.
Мөрəҗəгать итүче лицензия бирү турында гаризаны һəм аңа теркəп тапшырыла торган документларны электрон документлар (электрон документлар пакеты)
рəвешендə дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында Россия
Федерациясе законнарында билгелəнгəн тəртиптə җибəрə.
Мөрəҗəгать итүчене идентификациялəү һəм аутентификациялəү «Электрон
формада дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтү өчен файдаланыла торган
мəгълүмат системаларының мəгълүмати-технологик хезмəттəшлеген тəэмин итүче
инфраструктурада идентификациялəү һəм аутентификациялəүнең бердəм системасы» (алга таба – идентификация һəм аутентификациялəүнең бердəм системасы)
федераль дəүлəт мəгълүмат системасын кулланып гамəлгə ашырыла.
Гариза һəм аңа теркəлə торган документлар мөрəҗəгать итүче тарафыннан
түбəндəге ысулларның берсе буенча тапшырыла (җибəрелə) ала:
1) Министрлыкка шəхсəн яисə почта аша кəгазьдə.
2) күпфункцияле үзəк аша кəгазьдə.
Гаризаны тапшырган вакытта мөрəҗəгать итүчегə күпфункцияле үзəктəн гаризаның
кабул ителүен раслый торган теркəү номеры белəн язу бирелə;
3) Бердəм портал аша;
4) Республика порталы аша.
Гаризаны Бердəм портал, Республика порталы аша җибəргəндə мөрəҗəгать
итүче гариза биргəн көнне Бердəм порталда, Республика порталында шəхси кабинетында гаризаның кабул ителүен һəм гаризаны тапшыру датасы буенча раслама
ала.
Гаризаны Бердəм портал, Республика порталы аша тапшырганда мөрəҗəгать
итүче «Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендəге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 63-ФЗ номерлы Федераль закон) талəплəренə туры китереп,
мондый документларны эшлəү һəм имзалау өчен вəкалəтле затларның электрон
имзасы белəн имзаланган документларны электрон формада тапшыра.
Мөрəҗəгать итүчелəр лицензия алу (үзгəртеп рəсмилəштерүгə, гамəлдə булуын туктату) турындагы гаризаны һəм кирəкле документларны Бердəм портал,
Республика порталы аша җибəргəндə гаризаны көчəйтелгəн квалификацияле
электрон имза белəн имзалый.
Мөрəҗəгать итүчелəр лицензиялəр реестрыннан мəгълүматлар бирү
турындагы гаризаны Бердəм портал, Республика порталы аша җибəргəн очракта,
гаризаны гади электрон имза белəн имзалыйлар.

2.6. Норматив хокукый актлар нигезендə дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен зарури булган,
дəүлəт органнары, җирле үзидарə органнары һəм дəүлəт органнарына һəм җирле
үзидарə органнарына буйсына торган оешмалар карамагындагы һəм
Мөрəҗəгать итүче аларны тапшырырга хокуклы булган документларның тулы
исемлеге, шулай ук, шул исəптəн электрон рəвештə дə, Мөрəҗəгать итүче
тарафыннан аларны алу ысуллары, аларны тапшыру тəртибе; əлеге документлар
белəн эш итүче дəүлəт органы, җирле үзидарə органы яисə оешма
Ведомствоара хезмəттəшлек кысаларында түбəндəгелəр тапшырыла:
б) лицензия алырга телəүче затта (лицензиатта) милек хокукында яисə
законлы башка нигездə аныкы булган җир кишəрлеге, биналар, корылмалар булуын
раслый торган мəгълүматлар (Дəүлəт теркəве, кадастр һəм картография буенча
федераль хезмəтнең Татарстан Республикасы идарəсендə);
в) Юридик затларның бердəм дəүлəт реестрыннан өземтə (Федераль салым
хезмəтенең Татарстан Республикасы идарəсендə);
г) Шəхси эшкуарларның бердəм дəүлəт реестрыннан өземтə (Федераль салым
хезмəтенең Татарстан Республикасы идарəсендə).
Мөрəҗəгать итүче тапшырырга хокуклы булган документларны алу
ысуллары һəм тапшыру тəртибе əлеге Регламентның 2.5 пунктында билгелəнгəн.
Мөрəҗəгать итүчедəн түбəндəгелəрне талəп итү тыела:
дəүлəт хезмəте күрсəтүгə бəйле рəвештə барлыкка килə торган мөнəсəбəтлəрне
җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшырылуы яки гамəлгə ашырылуы
күздə тотылмаган документларны һəм мəгълүматны тапшыруны яки гамəллəр
башкаруны;
210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясының 6 өлешендə каралган
документлардан тыш, шул исəптəн мөрəҗəгать итүче тарафыннан дəүлəт хезмəте
күрсəткəн өчен түлəү кертелүен раслый торганын да, Россия Федерациясе норматив
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары нигезендə
дəүлəт хезмəтлəре күрсəтелə торган органнар, башка дəүлəт органнары, җирле
үзидарə органнары һəм (яисə) дəүлəт хезмəте күрсəтүдə катнаша торган дəүлəт
органнарының яки җирле үзидарə органнарының ведомство буйсынуындагы
оешмалар карамагында булган документларны тапшыруны;
дəүлəт хезмəте күрсəтелгəндə дəүлəт хезмəтен күрсəтү өчен кирəкле
документларны кабул итүдəн яисə дəүлəт хезмəте күрсəтүдəн беренче мəртəбə баш
тартканда, 2010 елның 27 июлендəге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясының 1 өлешендəге 4 пунктында каралганнардан тыш, дəүлəт хезмəте күрсəткəндə
булмавы һəм (яки) дөрес булмавы турында күрсəтелмəгəн документларны яки
мəгълүматны тапшыруны;
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясының 1 өлешендəге 72 пункты
нигезендə электрон рəвешлəре элегрəк таныкланган документларны һəм мəгълүматларны кəгазьдə тапшыруны, мондый документларга тамгалар кертү яки аларны
бетерү дəүлəт яки муниципаль хезмəт күрсəтүнең кирəкле шарты булып торган
очраклардан тыш һəм федераль законнарда билгелəнгəн башка очраклардан тыш.

2.7. Дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен зарури документларны кабул итүдəн баш тарту
нигезлəренең тулы исемлеге
1) дəүлəт хезмəте күрсəтү турында гариза билгелəнгəн талəплəрне бозып
рəсмилəштерелгəндə;
2) əлеге Регламентның 2.5 пунктында күрсəтелгəн документлар тулысы белəн
тапшырылмаганда;
3) дəүлəт хезмəте күрсəтү хокукына ия булмаган зат мөрəҗəгать иткəндə;
4) дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен дəүлəт пошлинасы түлəнмəгəн очракта;
5) дəүлəт һəм муниципаль түлəүлəр турындагы дəүлəт мəгълүмат системасында
лицензиялəр реестрыннан кəгазьдə өземтə биргəн өчен түлəнгəнлек турында
белешмəлəр булмавы;
6) электрон формадагы гариза һəм башка документлар 63-ФЗ номерлы Федераль
закон талəплəрен бозып, электрон имза белəн имзаланган очракта.
2.8. Дəүлəт хезмəте күрсəтүне туктатып тору яисə дəүлəт хезмəте күрсəтүдəн баш
тарту нигезлəренең тулы исемлеге
Дəүлəт хезмəте күрсəтүне туктатып тору өчен нигезлəр юк.
Дəүлəт хезмəте күрсəтүдəн баш тарту нигезлəре:
лицензия бирү өлешендə:
лицензия бирү турында тапшырылган гаризада һəм (яки) аңа теркəлə торган
документларда дөрес булмаган яки ялган мəгълүмат булуы;
тикшерү барышында лицензия алырга телəүченең лицензия талəплəренə туры
килмəве ачыкланганда;
лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү өлешендə:
лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында тапшырылган гаризада һəм (яки) аңа
теркəлə торган документларда дөрес булмаган яки ялган мəгълүмат булуы;
тикшерү барышында лицензиатның лицензия талəплəренə туры килмəгəнлеге
ачыклану.
Лицензиянең гамəлдə булуын туктату, лицензиялəр реестрыннан белешмəлəр
бирү өлешендə дəүлəт хезмəте күрсəтүдəн баш тарту өчен нигезлəр юк.
2.9. Дəүлəт хезмəте күрсəткəн өчен алына торган дəүлəт пошлинасын яки башка
түлəүне алу тəртибе, аның күлəме һəм алыну нигезлəре
Дəүлəт хезмəте түлəүле нигездə күрсəтелə.
Дəүлəт пошлинасы:
лицензия бирү – 7500 сум;
лицензиялəнгəн эшчəнлек төрен гамəлгə ашыру урыннарының адреслары,
лицензиялəнə торган эшчəнлек төре составында башкарыла торган эшлəр турында
белешмəлəргə өстəмəлəр кертү белəн бəйле рəвештə лицензияне үзгəртеп
рəсмилəштерү – 3500 сум;
башка очракларда лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү – 750 сум.

Лицензияне үзгəртеп рəсмилəштергəн очракта, дəүлəт пошлинасын түлəүне
талəп итə торган бер нигез буенча иң зур дəүлəт пошлинасы түлəнə.
Дəүлəт пошлинасын түлəү реквизитлары:
БАНК РОССИЯ БАНКЫНЫҢ ТР МИЛЛИ БАНКЫ БҮЛЕКЧƏСЕ//Татарстан
Республикасы буенча ФКИ Казан шəһəре
БИК 019205400
казначылык счеты номеры 03100643000000011100
исəп счеты 40102810445370000079
алучы:
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы (Татарстан Республикасы Икътисад
министрлыгы, шəхси счет: 04112001020)
ИНН 1655141501
КПП 165501001
ОГРН 1071690045129
ОКПО 82318720
ОКВЭД 84.11.21
ОКТМО 92701000
КБК түлəү идентификаторы 70210807082011000110
Түлəнгəн дəүлəт пошлинасы, дəүлəт пошлинасын түлəгəн затларның юридик
яктан əһəмиятле гамəл кылудан баш тарткан очракта, əлеге юридик əһəмияткə ия
гамəлне кылган (кыла торган) вəкалəтле органга (вазыйфаи затка) мөрəҗəгать
иткəнчегə кадəр өлешчə яисə тулысынча кире кайтарылырга тиеш.
Дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəлəре буенча тапшырылган документка
Министрлык һəм (яки) вазыйфаи зат, күпфункцияле үзəк һəм (яки) күпфункцияле
үзəк хезмəткəре гаебе белəн җибəрелгəн хаталарны төзəтүгə юнəлдерелгəн
үзгəрешлəр кертелгəн очракта, мөрəҗəгать итүчедəн түлəү алынмый.
Лицензиялəр реестрыннан кəгазь нөсхəдə өземтə түлəүле рəвештə бирелə.
Лицензиялəр реестрыннан кəгазь өземтə биргəн өчен түлəү (алга таба – түлəү)
күлəме 3000 сум тəшкил итə.
Түлəү реквизитлары:
БАНК РОССИЯ БАНКЫНЫҢ ТР МИЛЛИ БАНКЫ БҮЛЕКЧƏСЕ//Татарстан
Республикасы буенча ФКИ Казан шəһəре
БИК 019205400
казначылык счеты номеры 03100643000000011100
исəп счеты 40102810445370000079
алучы:
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы (Татарстан Республикасы Икътисад
министрлыгы, шəхси счет: 04112001020)
ИНН 1655141501
КПП 165501001
ОГРН 1071690045129
ОКПО 82318720
ОКВЭД 84.11.21
ОКТМО 92701000

КБК түлəү идентификаторы 70211301410010000130.
Түлəү кире кайтарылырга тиеш:
тулы күлəмдə, əгəр Министрлыкка кəгазьдəге өземтə рəвешендə конкрет лицензия
турында лицензиялəр реестрыннан мəгълүматлар бирү турында гариза тапшырылмаган булса;
билгелəнгəн түлəү күлəменнəн артып киткəн күлəмдə түлəү кертелгəн очракта,
билгелəнгəн түлəүне арттырган өлешендəге күлəмдə;
түлəү тулы күлəмдə кертелмəгəн очракта, кертелгəн түлəү күлəмендə.
Түлəүне кире кайтару турында гариза түлəү кертелгəннəн соң өч ел эчендə
тапшырылырга мөмкин.
Мөрəҗəгать итүче өземтə алудан баш тарткан очракта, аны бирү өчен
кертелгəн түлəү кире кайтарылмый.
Шулай ук түлəү лицензия реестрында соратып алына торган мəгълүматлар булмаган
очракта да кире кайтарылмый.
Бүлек белгеченең көчəйтелгəн квалификацияле электрон имзасы белəн
имзаланган электрон документ рəвешендəге лицензиялəр реестрыннан өземтə түлəү
алмыйча бирелə.
2.10. Дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен кирəкле һəм мəҗбүри булган хезмəтлəр исемлеге,
шул исəптəн дəүлəт хезмəте күрсəтүдə катнаша торган оешмалардан бирелə торган
документ (документлар) турында белешмəлəр
Зарури һəм мəҗбүри хезмəтлəр күрсəтү талəп ителми.
2.11. Дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен кирəкле һəм зарури булып саналучы
хезмəтлəрне күрсəтү өчен түлəү алу тəртибе, аның күлəме һəм алу нигезлəре,
мондый түлəү күлəмен хисаплау методикасы турындагы
мəгълүматны да кертеп
Зарури һəм мəҗбүри хезмəтлəр күрсəтү талəп ителми.
2.12. Дəүлəт хезмəтен, дəүлəт хезмəте күрсəтүдə катнаша торган оешма
тарафыннан күрсəтелə торган хезмəтне күрсəтү турында гариза тапшырганда
яисə мондый хезмəтлəрне күрсəтү нəтиҗəлəрен алганда чират көтүнең
максималь чоры
Дəүлəт хезмəте күрсəтү турында гариза тапшырганда һəм дəүлəт хезмəте
күрсəтү нəтиҗəсен алганда чират көтүнең максималь вакыты 15 минуттан артык
булырга тиеш түгел.
Мөрəҗəгать итүчелəрнең аерым категориялəре өчен чират билгелəнмəгəн.
2.13. Мөрəҗəгать итүченең дəүлəт хезмəте һəм дəүлəт хезмəте күрсəтүдə катнаша
торган оешма тарафыннан күрсəтелə торган хезмəтне күрсəтү турындагы рəсми
мөрəҗəгатен теркəү вакыты һəм тəртибе, шул исəптəн электрон формада да

Гариза алынган көннəн соң бер көн эчендə теркəлə.
Мөрəҗəгать итүче яки аның вəкиле тарафыннан күпфункцияле үзəк аша
бирелгəн гариза Министрлык тарафыннан билгелəнгəн тəртиптə гариза күпфункцияле үзəктəн алынган көнне теркəлə.
Бердəм порталга, Республика порталына электрон рəвештə кергəн гариза
кергəн көнендə теркəлə.
Ял (бəйрəм) көнендə, эшлəми торган вакытта электрон формада кергəн гариза
икенче эш көненə теркəлə.
2.14. Дəүлəт хезмəте күрсəтелə торган бүлмəлəргə, көтү залына, дəүлəт хезмəте
күрсəтү турында гариза тутыру урыннарына, һəр дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен
кирəкле булган документларны тутыру үрнəклəре һəм аларның исемлеклəре булган
мəгълүмат стендларына, мондый хезмəт күрсəтү тəртибе турында визуаль, текстлы
һəм мультимедиа мəгълүмат урнаштыру һəм рəсмилəштерү тəртибенə, шул исəптəн
инвалидларны социаль яклау турындагы федераль законнар һəм Татарстан
Республикасы законнары нигезендə əлеге объектларның инвалидлар өчен
файдалана алырлык булуын тəэмин итүгə карата талəплəр
Дəүлəт хезмəте күрсəтү янгынга каршы система һəм янгын сүндерү системасы, һаваны кондиционерлау системасы, документларны рəсмилəштерү өчен кирəкле мебель, мəгълүмат стендлары белəн тəэмин ителгəн биналарда гамəлгə
ашырыла.
Дəүлəт хезмəте күрсəтү турында визуаль, текстлы һəм мультимедияле мəгълүмат мөрəҗəгать итүчелəр өчен уңайлы урыннарда, шул исəптəн инвалидларның
чиклəнгəн мөмкинлеклəрен исəпкə алып, урнаштырыла.
Катнашу урыны Татарстан Республикасы Телекоммуникациялəрнең дəүлəт
интеграция системасына тоташтырылган электрон мəгълүмат киоскы (инфомат)
белəн җиһазландырыла.
Инвалидларга, шул исəптəн кресло-коляска һəм озата йөри торган этлəрдəн
файдаланучыларга да, биналардан, бүлмəлəрдəн файдалану һəм хезмəт күрсəтə алу
шартларын тəэмин итү буенча чаралар гамəлгə ашырыла:
бинага һəм бүлмəлəргə каршылыксыз үтеп керү, шулай ук аларда күрсəтелə
торган хезмəтлəрдəн каршылыксыз файдалана алу шартлары;
Министрлык территориясе буенча мөстəкыйль хəрəкəт итү, Министрлык
бинасына һəм бүлмəлəренə керү һəм чыгу, транспорт чарасына утыру һəм аннан
төшү мөмкинлеге, шул исəптəн кресло-коляска кулланып;
күрү сəлəте һəм мөстəкыйль хəрəкəт функциясе бозылган инвалидларны
озатып бару һəм аларга бинада һəм бүлмəлəрдə ярдəм күрсəтү;
инвалидларның бинадан, бүлмəлəрдəн һəм хезмəт күрсəтүлəрдəн тоткарлыксыз
файдалана алуын тəэмин итү өчен кирəкле җиһазларны һəм мəгълүмат җиһазларын
тиешенчə урнаштыру;
инвалидларның бинадан, бүлмəлəрдəн һəм хезмəт күрсəтүлəрдəн тоткарлыксыз файдалана алуын тəэмин итү өчен кирəкле җиһазларны һəм мəгълүмат
җиһазларын тиешенчə урнаштыру;

инвалидлар өчен кирəкле булган, ишетелə һəм күренə торган мəгълүматларны,
шулай ук язуларны, тамгаларны һəм Брайльның нокталы шрифтлары белəн ясалган
текстлы һəм тамгалы башка график мəгълүматларны дубльлəштерү, сурдотəрҗемəчене һəм тифлосурдотəрҗемəчене кертү;
Россия Федерациясе Хезмəт һəм социаль яклау министрлыгының «Сукырларны йөртүче этнең махсус өйрəтелгəн булуын раслаучы документ рəвешен һəм
аны бирү тəртибен раслау турында» 2015 елның 22 июнендəге 386н номерлы
боерыгы белəн расланган рəвештə һəм тəртиптə бирелə торган һəм этнең махсус
өйрəтелгəн булуын раслый торган документы булган очракта, бинага һəм
бүлмəлəргə озата йөри торган этне кертү;
хезмəт күрсəтə торган хезмəткəрлəр тарафыннан инвалидларга аларга башка
затлар белəн тигез дəрəҗəдə хезмəтлəр күрсəтə алуга комачаулый торган
каршылыкларны бетерүдə ярдəм күрсəтү.
2016 елның 1 июленнəн соң капиталь ремонт, реконструкция, модернизация
үткəн, файдалануга тапшырылган объектларга карата дəүлəт хезмəте күрсəтелə
торган объектларның инвалидлар өчен үтемлелеген тəэмин итү өлешендəге
талəплəр.
2.15. Дəүлəт хезмəте күрсəтүнең һəркем файдалана алырлык булуы һəм сыйфат
күрсəткечлəре, шул исəптəн мөрəҗəгать итүченең дəүлəт хезмəте күрсəтелгəндə
вазыйфаи затлар белəн үзара бəйлəнешкə кереп эшлəү саны һəм аларның вакыты
буенча озынлыгы, дəүлəт хезмəте күрсəтү барышында, шул исəптəн мəгълүматтелекоммуникация технологиялəреннəн файдаланып та, мəгълүмат алу мөмкинлеге,
дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтə торган күпфункцияле үзəктə, мөрəҗəгать
итүче ихтыярына карап (экстерриториаль принцип), дəүлəт һəм муниципаль
хезмəтлəр күрсəтə торган күпфункцияле үзəктə берничə дəүлəт хезмəтеннəн һəм
(яки) муниципаль хезмəт күрсəтү турында 210-ФЗ номерлы федераль законның 151
статьясында каралган гаризаны (комплекслы мөрəҗəгатьне) тапшыру юлы белəн,
җирле үзидарəнең үтəү-боеру органының телəсə кайсы территориаль органында
дəүлəт хезмəте күрсəтү (шул исəптəн тулы күлəмдə) мөмкинлеге яки күрсəтү
мөмкинлегенең булмавы
Дəүлəт хезмəте күрсəтүнең сыйфатлы булу күрсəткечлəре түбəндəгелəрдəн
гыйбарəт:
документларны кабул итү һəм карау чорларының саклануы;
дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен алу чорының саклануы;
дəүлəт хезмəткəрлəре тарафыннан Регламент бозылу очракларына карата
нигезлəнгəн шикаятьлəрнең булмавы.
Дəүлəт хезмəте күрсəтүнең һəркем файдалана алырлык булу күрсəткечлəре
түбəндəгелəрдəн гыйбарəт:
Министрлык бүлмəлəренең җəмəгатьчелек транспортыннан файдалана алу
зонасында урнашуы;
кирəкле санда белгечлəр, шулай ук мөрəҗəгать итүчелəрдəн документлар
кабул итү гамəлгə ашырыла торган урыннар булуы;

мəгълүмат стендларында, Интернет челтəрендə, Министрлыкның рəсми
сайтында дəүлəт хезмəте күрсəтү ысуллары, тəртибе, вакытлары турында тулы
мəгълүмат булуы;
электрон рəвештə гариза тапшыру мөмкинлеге;
инвалидларга башка затлар белəн бертигез дəрəҗəдə хезмəтлəр күрсəтүгə
комачаулаган каршылыкларны бетерүдə ярдəм итү;
дəүлəт хезмəте күрсəтелə торган урыннарның инвалидлар өчен файдалана
алырлык булуы, инвалидларга биналарның инвалидлар өчен үтемле булуын тəэмин
итүгə бəйле булмаган, аларга башка затлар белəн тигез дəрəҗəдə хезмəтлəр
күрсəтүгə комачаулый торган башка каршылыкларны бетерүдə ярдəм күрсəтү;
гаризаны һəм документларны электрон документлар рəвешендə Бердəм
портал, Республика порталы аша тапшырган очракта, мөрəҗəгать итүче тарафыннан
Бердəм порталда, Республика порталында шəхси кабинет аша дəүлəт хезмəте
күрсəтү нəтиҗəсен электрон рəвештə алу мөмкинлеге.
Дəүлəт хезмəте күрсəтү турында гариза тапшырганда һəм дəүлəт хезмəте
күрсəтү нəтиҗəсен алганда бүлек белгече белəн мөрəҗəгать итүченең дүрт тапкыр
үзара хезмəттəшлеге күздə тотыла (гариза тапшыру, документар тикшерү актын
имзалау, күчмə тикшерү актын имзалау, лицензия алу). Хезмəттəшлек итүнең
дəвамлылыгы Регламент белəн билгелəнə.
Дəүлəт хезмəте күпфункцияле үзəктə күрсəтелгəн очракта, документларны
кабул итү һəм бирү күпфункцияле үзəк белгече тарафыннан гамəлгə ашырыла.
Дəүлəт хезмəте күрсəтелгəндə Министрлык белəн күпфункцияле үзəк
арасындагы үзара хезмəттəшлек итү тəртибе – Министрлык һəм күпфункцияле үзəк
арасында төзелə торган хезмəттəшлек турындагы килешү белəн, ə күпфункцияле
үзəкнең мөрəҗəгать итүчелəр белəн эшлəү тəртибе күпфункцияле үзəкнең эш
регламентында җайга салына.
Дəүлəт хезмəте күрсəтү барышы турында мəгълүмат мөрəҗəгать итүче
тарафыннан Министрлыкта, Бердəм порталда, Республика порталында шəхси
кабинеттан, күпфункцияле үзəктəн алынырга мөмкин.
Экстерриториаль принцип буенча һəм комплекслы мөрəҗəгать составында
дəүлəт хезмəте күрсəтелми.
2.16. Экстерриториаль принцип буенча дəүлəт хезмəте күрсəтү үзенчəлеклəрен
исəпкə ала торган (дəүлəт хезмəте экстерриториаль принцип буенча күрсəтелгəн
очракта) һəм электрон формада дəүлəт хезмəте күрсəтү үзенчəлеклəрен дə исəпкə
ала торган башка талəплəр
Электрон формада дəүлəт хезмəте күрсəткəндə мөрəҗəгать итүче хокуклы:
а) дəүлəт хезмəте күрсəтү тəртибе һəм сроклары турында Бердəм порталда һəм
Республика порталында урнаштырылган мəгълүматны алырга;
б) дəүлəт хезмəте күрсəтү турында гариза һəм дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен кирəкле
башка документлар тапшырырга;
в) электрон формада тапшырылган дəүлəт хезмəте күрсəтү турындагы гаризаларны
үтəү барышы турында белешмəлəр алырга;
г) дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен электрон документ формасында алырга;

д) дəүлəт хезмəте Республика порталы аша күрсəтелгəндə, дəүлəт хезмəте күрсəтү
нəтиҗəсен кəгазьдə алырга;
е) Республика порталы, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтə торган органнар,
аларның вазыйфаи затлары тарафыннан дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр
күрсəтелгəндə кабул ителгəн карарларга һəм кылынган гамəллəргə (гамəл кылмауга)
судка кадəр (судтан тыш) шикаять белдерү процессын тəэмин итə торган федераль
дəүлəт мəгълүмат системасы порталы ярдəмендə Министрлык, шулай ук аның
вазыйфаи затлары, дəүлəт хезмəткəрлəре карарына һəм гамəленə (гамəл кылмавына)
шикаять бирергə.
Гаризаны формалаштыру, гаризаны өстəмə рəвештə нинди дə булса башка
формада тапшыру зарурлыгыннан тыш, Бердəм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белəн гамəлгə ашырыла.
Дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсе Бердəм портал, Республика порталы аша
көчəйтелгəн квалификацияле электрон имза белəн имзаланган электрон документ
рəвешендə бирелə.
Мөрəҗəгать итүчелəрне кабул итүгə язу (алга таба – кабул итүгə язу)
Республика порталы, күпфункцияле үзəкнең элемтə үзəге телефоны аша гамəлгə
ашырыла.
Мөрəҗəгать итүчегə күпфункцияле үзəктə билгелəнгəн кабул итү графигы
чиклəрендə буш булган телəсə нинди кабул итү датасына һəм вакытына язылу
мөмкинлеге бирелə.
Билгеле бер датага язылу вакыты əлеге дата башланырга бер тəүлек калгач
бетə.
Республика порталы аша алдан язылуны гамəлгə ашыру өчен мөрəҗəгать
итүчегə системада сорала торган белешмəлəрне күрсəтергə кирəк, шул исəптəн:
фамилиясен, исемен һəм атасының исемен (булган очракта);
телефон номерын;
электрон почта адресы;
кабул итүнең телəнгəн датасын һəм вакытын.
Алдан язылганда мөрəҗəгать итүче күрсəткəн белешмəлəр мөрəҗəгать
итүчене шəхсəн кабул иткəндə кабул иткəндə тапшырылган документларга туры
килмəгəн очракта, алдан язылу гамəлдəн чыгарыла.
Алдан язылган очракта, мөрəҗəгать итүчегə талон-раслама чыгартып алу
мөмкинлеге бирелə. Əгəр мөрəҗəгать итүче электрон почта адресын күрсəтсə,
күрсəтелгəн адреска шулай ук кабул итү датасын, вакытын һəм урынын күрсəтеп,
алдан язылуны раслау турында мəгълүмат җибəрелə.
Алдан язылганда билгелəнгəн кабул итү вакыты башланып, 15 минут узганнан
соң да килмəгəн очракта, мөрəҗəгать итүчегə алдан язылуның гамəлдəн чыгарылуы
турында зарури тəртиптə мəгълүмат җиткерелə.
Мөрəҗəгать итүче телəсə кайсы вакытта алдан язылудан баш тарта ала.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендə идентификациялəүне һəм аутентификациялəүне узудан, кабул итү максатын күрсəтүдəн, шулай
ук кабул итү өчен алдан броньлап кую өчен кирəкле вакыт аралыгы озынлыгын
исəплəү өчен кирəкле белешмəлəр тапшырудан тыш,
мөрəҗəгать итүчедəн бүтəн гамəллəр кылуны талəп итү тыела.

3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һəм вакытлары, аларны
үтəү тəртибенə карата талəплəр, шул исəптəн административ процедураларны
электрон рəвештə башкару үзенчəлеклəре, шулай ук административ процедураларны
күпфункцияле үзəклəрдə гамəлгə ашыру үзенчəлеклəре
3.1. Дəүлəт хезмəте күрсəтелгəндə гамəллəр эзлеклелегенə тасвирлама.
Кара металл, төсле металл ватыклары əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату
эшчəнлеген лицензиялəү буенча дəүлəт хезмəте күрсəтү түбəндəге процедураларны
үз эченə ала:
1) лицензия алырга телəүче затка, лицензиатка консультация бирү, мөрəҗəгать
итүчегə ярдəм күрсəтү, шул исəптəн дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен кирəкле
документларны рəсмилəштерү буенча да;
2) лицензия бирү:
а) күпфункцияле үзəктəн, Бердəм порталдан, Республика порталыннан,
Министрлыкка язмача мөрəҗəгать иткəндə алынган гаризаны кабул итү һəм теркəү;
б) планнан тыш документар тикшерү үткəрү, шул исəптəн ведомствоара рəсми
мөрəҗəгатьлəр формалаштыру һəм дəүлəт хезмəте күрсəтүдə катнашучы органнарга
җибəрү;
в) планнан тыш күчмə тикшерү үткəрү;
г) дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен əзерлəү;
д) лицензия алырга телəүче затка дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен бирү;
3) лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү (юридик зат яисə шəхси эшкуар
тарафыннан лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен гамəлгə ашыру урыннарының
адреслары, лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен тəшкил итүче башкарыла торган
эшлəр исемлеге үзгəртелгəн очракларда):
а) гаризаны кабул итү һəм теркəү;
б) планнан тыш документар тикшерү үткəрү, шул исəптəн ведомствоара рəсми
мөрəҗəгатьлəр формалаштыру һəм дəүлəт хезмəте күрсəтүдə катнашучы органнарга
җибəрү;
в) планнан тыш күчмə тикшерү үткəрү;
г) дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен əзерлəү;
д) лицензиатка дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен бирү;
4) лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү (юридик затны үзгəртеп кору, аның
атамасын үзгəртү, урнашкан урынын үзгəртү рəвешендə юридик зат үзгəртеп
корылган очракларда, шулай ук шəхси эшкуарның яшəгəн урыны, исеме, фамилиясе
һəм (булган очракта) атасының исеме, аның шəхесен таныклый торган документ
реквизитлары үзгəртелгəндə, лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен гамəлгə ашыру
урыннарының аерым адреслары буенча эшчəнлек туктатылган очракларда):
а) гаризаны кабул итү һəм теркəү;
б) планнан тыш документар тикшерү үткəрү, шул исəптəн ведомствоара рəсми
мөрəҗəгатьлəр формалаштыру һəм дəүлəт хезмəте күрсəтүдə катнашучы органнарга
җибəрү;
в) дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен əзерлəү;
г) лицензиатка дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен бирү;

5) лицензиянең гамəлдə булуын туктату:
а) гаризаны кабул итү һəм теркəү;
б) дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен əзерлəү;
в) лицензиатка дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен бирү;
6) лицензиялəр реестрыннан белешмəлəр бирү:
а) гаризаны кабул итү һəм теркəү;
б) дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен əзерлəү;
в) лицензиатка дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен бирү;
7) техник хаталарны төзəтү.
3.2. Лицензия алырга телəүче затка, лицензиатка консультация бирү, мөрəҗəгать
итүчегə ярдəм күрсəтү, шул исəптəн дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен кирəкле
документларны рəсмилəштерү буенча да.
Лицензиягə дəгъва белдерүче зат, лицензиат дəүлəт хезмəте күрсəтү тəртибе
һəм сроклары турында консультация сорап, күпфункцияле үзəккə шəхсəн яки
телефон аша мөрəҗəгать итəргə хокуклы.
Күпфункцияле үзəк хезмəткəре лицензия алырга телəүчене, лицензиатны
консультацияли, шул исəптəн дəүлəт хезмəте күрсəтү буенча тапшырыла торган
документларның составы, формасы буенча һəм башка мəсьəлəлəрдə дə.
Мөрəҗəгать итүче дəүлəт хезмəте күрсəтү тəртибе турындагы мəгълүматны
күпфункцияле үзəк (http://mfc16.tatarstan.ru/) сайтыннан ирекле файдалану юлы
белəн алырга мөмкин.
Лицензия алырга телəүче зат, лицензиат телефон һəм (яки) электрон почта
аша дəүлəт хезмəте күрсəтү тəртибе турында консультациялəр алу өчен бүлеккə
мөрəҗəгать итə.
Бүлек белгече лицензия алырга телəүче затка, лицензиатка, шул исəптəн
тапшырыла торган документларның составы, формасы буенча да консультациялəр
бирə, мөрəҗəгать итүчегə, шул исəптəн дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен кирəкле
документларны рəсмилəштерү өлешендə һəм дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен башка
мəсьəлəлəр буенча да ярдəм күрсəтə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар лицензия алырга телəүче зат,
лицензиат мөрəҗəгать иткəн көндə гамəлгə ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һəм лицензиялəүнең башка мəсьəлəлəре буенча консультациялəр.
3.3. Лицензия бирү.
3.3.1. Гариза Министрлыкка шəхсəн, ышанычлы зат аша, почта буенча, Бердəм портал, Республика порталы, күпфункцияле үзəк аша тапшырылырга мөмкин.
Лицензия алырга телəүче зат лицензия бирү турында гаризаны һəм
Регламентның 2.5 пунктының 1 пунктчасы нигезендə аңа теркəп тапшырыла торган
документларны, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында
Россия Федерациясе законнарында билгелəнгəн тəртиптə, электрон документлар
(электрон документлар пакеты) рəвешендə җибəрə.

Гаризаны һəм теркəп тапшырыла торган документларны мөрəҗəгать итүче
Министрлыкның оештыру идарəсенең эшчəнлек башкару бүлегенə (алга таба –
эшчəнлек башкару бүлегенə) турыдан-туры кəгазьдə тапшырырга яисə, кулга
тапшыру турында белдереп, заказлы почта юлламасы итеп җибəрергə хокуклы.
Гаризаны Бердəм портал, Республика порталы аша электрон формада тапшырган очракта, мөрəҗəгать итүче түбəндəге гамəллəрне башкара:
Бердəм порталда, Республика порталында авторизациялəнə;
Бердəм порталда, Республика порталында дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен кирəкле һəм мəҗбүри булган белешмəлəрне үз эченə алган электрон гариза формасын
тутыра;
электрон формадагы документларны электрон гариза формасына беркетə
(кирəк булганда);
электрон формада дəүлəт хезмəте күрсəтү шартлары һəм тəртибе белəн танышу һəм килешү фактын раслый (электрон гариза формасында ризалык турында
тиешле тамга билгели);
хəбəр ителгəн белешмəлəрнең дөреслеген раслый (электрон гариза формасында тиешле тамга билгели);
тутырылган электрон гаризаны җибəрə (электрон гариза формасындагы
тиешле төймəгə баса);
электрон гариза 63-ФЗ номерлы Федераль закон һəм 210-ФЗ номерлы Федераль закон талəплəре нигезендə гади электрон имза белəн яки көчəйтелгəн
квалификацияле электрон имза белəн имзалана;
электрон гаризаның җибəрелүе турында белдерү ала.
Гаризаны күпфункцияле үзəк, күпфункцияле үзəкнең читтəге эш урыны аша
тапшырган очракта, күпфункцияле үзəкнең гаризаларны кабул итə торган белгече:
гариза белəн документларны кабул итə;
гаризаны терки;
гариза тутыруның тулылыгын һəм дөреслеген тикшерə;
лицензия алырга телəүчегə, лицензиатка гариза җибəрү датасы турында хəбəр
итə;
документлар пакетын формалаштыра һəм аны күпфункцияле үзəкнең эш
регламентында билгелəнгəн тəртиптə аны Министрлыкка җибəрə.
Регламентның əлеге пунктында билгелəнə торган процедуралар түбəндəгечə
гамəлгə ашырыла: гариза Министрлыкка, Бердəм портал, Республика порталы аша
тапшырылган очракта, мөрəҗəгать итүче мөрəҗəгать иткəн көнне; гаризаны
күпфункцияле үзəк, күпфункцияле үзəкнең ерактагы эш урыны аша тапшырган
очракта, күпфункцияле үзəкнең эш регламентында билгелəнгəн срокларда.
Процедураларның нəтиҗəсе: Министрлыкка җибəрелгəн гариза.
3.3.2. Эшчəнлек башкару бүлеге белгече:
лицензия бирү турындагы гаризаны һəм аңа теркəп тапшырыла торган
документларны исемлеге буенча кабул итə;
Татарстан Республикасы дəүлəт хакимияте органнарының бердəм электрон
документ əйлəнеше ведомствоара системасында (алга таба – Электрон Хөкүмəт)
лицензия бирү турындагы гаризаны терки;
лицензия алырга телəүче затка лицензия бирү турындагы гаризаны һəм аңа

теркəлə торган документларны кабул итү датасын тамгалап, исемлек күчермəсен
тапшыра яки, лицензия алырга телəүче зат ихтыяры буенча, кулга тапшыру турында
белдерүле заказлы почта юлламасы итеп, лицензиялəүче органның көчəйтелгəн
квалификацияле электрон имзасы белəн имзаланган электрон документ рəвешендə
мондый күчермəнең лицензия алырга телəүче зат тарафыннан алынуын һəм əлеге
документның илтеп җиткерелүен раслый торган ысул белəн җибəрə;
лицензия бирү турындагы гаризаны һəм аңа теркəп тапшырыла торган
документларны исемлеге буенча бүлеккə тапшыра.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар лицензия бирү турында гариза
һəм аңа теркəп тапшырыла торган документлар кергəн көнне гамəлгə ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: лицензия бирү турында теркəлгəн, карау өчен
бүлеккə җибəрелгəн гариза һəм аңа теркəп тапшырыла торган документлар.
3.3.3. Бүлек белгече:
лицензия эшен рəсмилəштерə;
лицензия алырга телəүче зат турындагы мəгълүматны Министрлыкның рəсми
сайтында урнаштыра;
Регламентка 1 нче кушымтада күрсəтелгəн, билгелəнгəн формалы лицензия
бирү турындагы гаризаны рəсмилəштерүнең ярашлылыгын тикшерə;
Регламентның 2.5 пунктының 1 пунктчасында күрсəтелгəн, тапшырылган
документлар пакеты составының тулылыгын тикшерə;
Дəүлəт һəм муниципаль түлəүлəр турындагы дəүлəт мəгълүмат системасында
дəүлəт хезмəте күрсəткəн өчен дəүлəт пошлинасының түлəнгəн булу-булмавын
тикшерə;
тапшырылган документларны тикшерə һəм документларны кабул итүдəн баш
тарту өчен Регламентның 2.7 пунктында каралган нигезлəр булуын (булмавын)
билгели.
Документларны кабул итүдəн баш тарту өчен Регламентның 2.7 пунктындагы
3, 4, 6 пунктчаларында каралган нигезлəр ачыкланган очракта, бүлек белгече сəбəплəрен күрсəтеп, документларны кабул итүдəн баш тарту турында белдерү əзерли
(Регламентка 9 нчы кушымта), лицензия алырга телəүче затка аны тапшыра яисə,
лицензия алырга телəүче затның ихтыярына карап, лицензиялəүче органның
көчəйтелгəн квалификацияле электрон имзасы белəн имзаланган электрон документ
рəвешендə, мондый белдерүнең җиткерелүен һəм лицензия алырга телəүче зат
тарафыннан алынуын раслый торган ысул белəн, кулга тапшыру турында белдереп,
заказлы почта юлламасы итеп җибəрə.
Документларны кабул итүдəн баш тарту өчен Регламентның 2.7 пунктындагы
1, 2 пунктчаларында каралган нигезлəр ачыкланган очракта, бүлек белгече утыз көн
эчендə ачыкланган җитешсезлеклəрне бетерү кирəклеге һəм (яки) җитешмəгəн
документларны тапшыру турында лицензия алырга телəүче затка белдерү (Регламентка 5 нче кушымта) бирə яки мондый белдерүне, лицензия алырга телəүче зат
ихтыярына карап, лицензиялəүче органның көчəйтелгəн квалификацияле электрон
имзасы белəн имзаланган электрон документ рəвешендə, мондый белдерүнең
җиткерелүен һəм лицензия алырга телəүче зат тарафыннан алынуын раслый торган
ысул белəн, кулга тапшыру турында белдереп, заказлы почта юлламасы итеп
җибəрə. Лицензия алырга телəүче зат тарафыннан, белдерү алынган вакыттан

башлап, лицензия бирү турында тиешенчə рəсмилəштерелгəн гариза һəм (яки) аңа
теркəп тапшырыла торган документлар утыз көнлек срокта тулы күлəмдə
тапшырылмаган очракта, лицензия бирү турында элек тапшырылган гариза һəм аңа
теркəп тапшырыла торган документлар лицензия алырга телəүче затка кире
кайтарылырга тиеш.
Регламентның 2.7 пунктындагы 1, 2, 3, 4, 6 пунктларындагы документларны
кабул итүдəн баш тарту нигезлəре булмаса, бүлек белгече планнан тыш документар
тикшерү үткəрү турында боерык проекты əзерли.
Бүлек җитəкчесе, юридик бүлек җитəкчесе планнан тыш документар тикшерү
үткəрү турында боерык проектын килештерə, ул лицензиялəү мəсьəлəлəрен алып
баручы министр урынбасарына (алга таба – министр урынбасары) җибəрелə.
Министр урынбасары планнан тыш документар тикшерү үткəрү турындагы
боерыкны имзалый.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар алдагы процедураны
тəмамлаган көннəн соңгы бер эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: планнан тыш документар тикшерү үткəрү
турында боерык яисə ачыкланган җитешсезлеклəрне бетерү һəм (яки) булмаган
документларны тапшыру зарурлыгы турында белдерү, лицензия бирү турында
тапшырылган гаризаны һəм аңа теркəп бирелə торган документларны кире кайтару
турында белдерү (Регламентка 7 нче кушымта), документларны кабул итүдəн баш
тарту турында белдерү.
Дəүлəт хезмəте күрсəтү срогы, ягъни лицензия бирү яисə аны бирүдəн баш
тарту турында карар кабул итү вакыты лицензия бирү турында тиешенчə
рəсмилəштерелгəн гариза һəм аңа теркəп тапшырыла торган документлар тулы
күлəмендə Министрлыкка кергəн көннəн исəплəнə башлый.
3.3.4. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмəттəшлек системасы
ярдəмендə электрон рəвештə рəсми мөрəҗəгатьлəр җибəрə:
Юридик затларның бердəм дəүлəт реестрыннан яисə Шəхси эшкуарларның
бердəм дəүлəт реестрыннан өземтə бирү турында – Федераль салым хезмəтенең
Татарстан Республикасы буенча идарəсенə.
лицензия алырга телəүче затта (лицензиатта) милек хокукында яисə законлы
башка нигездə аныкы булган җир кишəрлеге, биналар, корылмалар булуын раслый
торган белешмəлəрне бирү турында, – Дəүлəт теркəве, кадастр һəм картография
буенча федераль хезмəтнең Татарстан Республикасы идарəсенə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар Регламентның 3.3.2 пунктында
каралган процедураны тəмамлау көненнəн соңгы бер эш көне эчендə гамəлгə
ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: белешмəлəр бирү турында рəсми мөрəҗəгатьлəр.
3.3.5. Белешмəлəр белəн тəэмин итүче белгечлəр ведомствоара электрон
хезмəттəшлек системасы аша килгəн рəсми мөрəҗəгатьлəр нигезендə сорала торган
документларны (мəгълүматны) бирə яисə дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен кирəкле
документның һəм (яисə) мəгълүматның булмавы турында хəбəр (алга таба –
документның һəм (яисə) мəгълүматның булмавы турында хəбəр) җибəрə.

Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар, законнарда билгелəнгəн
срокларда җибəрелгəн рəсми мөрəҗəгатьлəр нигезендə мəгълүмат белəн тəэмин
итүче зат тарафыннан гамəлгə ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: Бүлеккə җибəрелгəн документлар (мəгълүматлар) яки баш тарту турында белдерү.
3.3.6. Бүлек белгече Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының 2013
елның 26 мартындагы 96 номерлы боерыгы белəн расланган Кара металл, төсле
металл ватыкларын əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату өлкəсендə лицензия контролен гамəлгə ашыру буенча дəүлəт функциясен Татарстан Республикасы Икътисад
министрлыгы тарафыннан башкаруның административ регламенты (алга таба –
Административ регламент) талəплəре нигезендə планнан тыш тикшерү үткəрə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар Регламентның 3.3.3 пунктында
каралган процедура тəмамланган көннəн соңгы егерме эш көне эчендə гамəлгə
ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: тикшерү акты.
3.3.7. Лицензия бирү өлешендə əлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган
хезмəт күрсəтүдəн баш тарту нигезлəре ачыкланган очракта, бүлек белгече лицензия
бирүдəн баш тарту турында боерык проекты əзерли һəм аны, килештерү өчен, бүлек
җитəкчесенə, юридик бүлек җитəкчесенə җибəрə.
Бүлек җитəкчесе, юридик бүлек җитəкчесе лицензия бирүдəн баш тарту турында боерык проектын килештерə, ул министр урынбасарына имзалау өчен
җибəрелə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар алдагы процедураны
тəмамлаган көннəн соңгы бер эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: лицензия бирүдəн баш тарту турындагы
боерыкның расланган, министр урынбасарына имзалау өчен җибəрелгəн проекты.
3.3.8. Министр урынбасары лицензия бирүдəн баш тарту турындагы боерыкны
имзалый.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар алдагы процедураны тəмамлаган көннəн соңгы бер эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: лицензия бирүдəн баш тарту турында имзаланган
боерык.
3.3.9. Бүлек белгече лицензия алырга телəүче затка, баш тарту сəбəплəрен
күрсəтеп, лицензия бирүдəн баш тарту турындагы белдерүне тапшыра яки, лицензия
алырга телəүче зат ихтыярына карап, аны кулга тапшыру турында белдереп, заказлы
почта юлламасы яисə көчəйтелгəн квалификацияле электрон имза белəн имзаланган
электрон документ формасында җибəрə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедура лицензия бирүдəн баш тарту
турындагы боерык имзаланганнан соң өч эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.
Процедураның нəтиҗəсе: лицензия бирүдəн баш тарту сəбəплəрен күрсəтеп,
баш тарту турында белдерү.
3.3.10. Бүлек җитəкчесе, юридик бүлек җитəкчесе, планнан тыш урынга чыгып
тикшерү үткəрү кирəк булган очракта, планнан тыш тикшерү үткəрү турындагы
боерык проектын килештерə, ул министр урынбасарына җибəрелə. Планнан тыш
тикшерү Контрольлек буенча административ регламентында күрсəтелгəн нигез

буенча һəм тəртиптə башкарыла.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар Регламентның 3.3.6 пунктында
каралган процедураны тəмамлау көненнəн соңгы бер эш көне эчендə гамəлгə
ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: министр урынбасарына җибəрелгəн планнан
тыш тикшерү үткəрү турында боерык проекты.
3.3.11. Министр урынбасары планнан тыш урынга чыгып тикшерү үткəрү
турындагы боерыкны имзалый; бүлек белгече лицензия алырга телəүче затка
Административ регламент нигезендə контрольлек буенча планнан тыш тикшерү
үткəрү датасы турында хəбəр итə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар алдагы процедураны
тəмамлаган көннəн соңгы ике эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: планнан тыш урынга чыгып тикшерү үткəрү
турында имзаланган боерык; лицензия алырга телəүче затка планнан тыш тикшерү
үткəрү датасы турында телəсə нинди үтемле ысул белəн хəбəр итү.
3.3.12. Бүлек белгече (белгечлəре) лицензия алырга телəүче затның лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен гамəлгə ашыру өчен үзе тарафыннан белдерелгəн
урында лицензиат тарафыннан лицензия талəплəрен үтəү мөмкинлегенə карата
планнан тыш күчмə тикшерү үткəрə (үткəрəлəр).
Планнан тыш тикшерү нəтиҗəлəре буенча ике нөсхəдə тикшерү акты
рəсмилəштерелə.
Тикшерү актының беренче нөсхəсе лицензия эшенə тегелə. Тикшерү актының
икенче нөсхəсе лицензия алырга телəүче затка тапшырыла.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар алдагы процедураны тəмамлаган көннəн соңгы өч эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.
Процедураның нəтиҗəсе: тикшерү акты.
3.3.13. Лицензия алырга телəүче затның лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен
гамəлгə ашыру урынында лицензия талəплəрен үтəү мөмкинлеге булмаган очракта,
ул тикшерү актында чагылдырыла, Регламентның 3.3.7-3.3.9 пунктларында каралган
процедуралар гамəлгə ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: лицензия бирүдəн баш тарту турында боерык,
баш тарту сəбəплəрен күрсəтеп, лицензия бирүдəн баш тарту турында белдерү
(Регламентка 12 нче кушымта).
3.3.14. Лицензия алырга телəүче затның лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен
гамəлгə ашыру урынында лицензия талəплəрен үтəү мөмкинлегенең булуы билгелəнгəн очракта, ул тикшерү актында чагылдырыла, бүлек җитəкчесе, юридик бүлек
җитəкчесе лицензия бирү турында боерык проектын килештерə, ул министр
урынбасарына имзалау өчен җибəрелə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар Регламентның 3.3.12 пунктында каралган процедураны тəмамлау көненнəн соңгы бер эш көне эчендə гамəлгə
ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: лицензия бирү турында министр урынбасарына
имзалау өчен җибəрелгəн, килештерелгəн боерык проекты.
3.3.15. Министр урынбасары лицензия бирү турындагы боерыкны имзалый.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедура алдагы процедураны тəмамлаган

көннəн соң бер эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.
Процедураның нəтиҗəсе: лицензия бирү турында имзаланган боерык.
3.3.16. Бүлек белгече, лицензия бирү турында имзаланган боерык нигезендə,
лицензия бирү турындагы язуны, шул исəптəн лицензия бирү турындагы боерык
реквизитларын да, лицензиялəр реестрына кертə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедура лицензия бирү турындагы боерык
имзаланган көнне гамəлгə ашырыла.
Процедураның нəтиҗəсе: лицензиялəр реестрына кертелгəн лицензия бирү
турындагы язу.
3.3.17. Бүлек белгече лицензиатка, аның ихтыярына карап, көчəйтелгəн
квалификацияле электрон имза белəн имзаланган электрон документ формасында
яки, кулга тапшыру турында белдереп, заказлы почта юлламасы итеп кəгазьдə
лицензия бирүдəн баш тарту турында белдерү (Регламентка 10 нчы кушымта)
җибəрə.
Мөрəҗəгать итүче дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен күпфункцияле үзəккə мөрəҗəгать иткəн очракта, күпфункцияле үзəк хезмəткəре мөрəҗəгать итүчегə дəүлəт
хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен кəгазьдə бирə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар чират тəртибендə, мөрəҗəгать
итүче килгəн көнне күпфункцияле үзəкнең эш регламентында билгелəнгəн срокларда гамəлгə ашырыла.
Мөрəҗəгать итүче Бердəм портал, Республика порталы аша мөрəҗəгать иткəн
очракта, дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсе булган электрон документ, көчəйтелгəн
квалификацияле электрон имза белəн имзаланып, шəхси кабинетка автомат
җибəрелə.
Лицензия бирү турындагы гаризада лицензияне алырга телəгəн зат электрон
документ формасында лицензиялəр реестрыннан өземтə алу зарурлыгына күрсəткəн
булса, лицензиялəүче орган, лицензия бирү турындагы белдерү җибəрү белəн бер үк
вакытта, лицензиялəр реестрыннан көчəйтелгəн квалификацияле электрон имза
белəн имзаланган, электрон документ формасындагы өземтəне дə лицензиатка
җибəрə.
Лицензия алу турындагы гаризада лицензияне алырга телəгəн зат лицензиялəр
реестрыннан кəгазьдə өземтə алу зарурлыгына күрсəткəн булса, лицензиялəүче
орган, лицензия бирү турындагы белдерү җибəрү белəн бер үк вакытта, кулга
тапшыру турында белдереп, лицензиатка заказлы почта юлламасы итеп лицензиялəр
реестрыннан өземтə җиткерə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар Регламентның 3.3.15 пунктында каралган процедура тəмамланган көннəн соңгы өч эш көне эчендə гамəлгə
ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: лицензиатка лицензия бирү турында белдерү,
кирəк булган очракта лицензиялəр реестрыннан өземтə.
3.4. Лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү (юридик зат яисə шəхси эшкуар
тарафыннан лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен гамəлгə ашыру урыннарының
адреслары, лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен тəшкил итүче башкарыла торган
эшлəр исемлеге үзгəртелгəн очракларда)

3.4.1. Гариза Министрлыкка шəхсəн, ышанычлы зат аша, почта буенча, Бердəм портал, Республика порталы, күпфункцияле үзəк аша тапшырылырга мөмкин.
Гариза һəм аңа теркəп тапшырыла торган документларны мөрəҗəгать итүче
эшчəнлек башкару бүлегенə турыдан-туры кəгазьдə тапшырырга яисə, кулга
тапшыру турында белдереп, заказлы почта юлламасы итеп җибəрергə хокуклы.
Лицензиат лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында гаризаны һəм
Регламентның 2.5 пунктының 2 пунктчасы нигезендə аңа теркəп тапшырыла торган
документларны, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында
Россия Федерациясе законнарында билгелəнгəн тəртиптə, электрон документлар
(электрон документлар пакеты) рəвешендə җибəрə.
Гаризаны күпфункцияле үзəк, күпфункцияле үзəкнең читтəге эш урыны аша
тапшырган очракта, күпфункцияле үзəкнең гаризаларны кабул итə торган белгече:
гариза белəн документларны кабул итə;
гаризаны терки;
гариза тутыруның тулылыгын һəм дөреслеген тикшерə;
лицензия алырга телəүчегə, лицензиатка гариза җибəрү датасы турында хəбəр
итə;
документлар пакетын формалаштыра һəм аны күпфункцияле үзəкнең эш
регламентында билгелəнгəн тəртиптə аны Министрлыкка җибəрə.
Регламентның əлеге пунктында билгелəнə торган процедуралар түбəндəгечə
гамəлгə ашырыла: гариза Министрлыкка, Бердəм портал, Республика порталы аша
тапшырылган очракта, мөрəҗəгать итүче мөрəҗəгать иткəн көнне; гаризаны
күпфункцияле үзəк, күпфункцияле үзəкнең ерактагы эш урыны аша тапшырган
очракта, күпфункцияле үзəкнең эш регламентында билгелəнгəн срокларда.
Процедураларның нəтиҗəсе: Министрлыкка җибəрелгəн гариза.
3.4.2. Лицензияне яңадан рəсмилəштерү турында гаризагы һəм аңа теркəп
тапшырыла торган документларны кабул итү, теркəү һəм бүлеккə җибəрү
Регламентның 3.3.2 пункты нигезендə гамəлгə ашырыла.
3.4.3. Бүлек белгече:
лицензияне яңадан рəсмилəштерү турында гаризаның рəсмилəштерелүенең
Регламентка 2 нче кушымтада күрсəтелгəн, билгелəнгəн формага туры китереп
ярашлы булу-булмавын тикшерə;
Регламентның 2.5 пунктының 2 пунктчасында күрсəтелгəн, тапшырылган
документлар пакеты составының тулылыгын тикшерə;
Дəүлəт һəм муниципаль түлəүлəр турындагы дəүлəт мəгълүмат системасында
дəүлəт хезмəте күрсəткəн өчен дəүлəт пошлинасының түлəнгəн булу-булмавын
тикшерə;
тапшырылган документларны тикшерə һəм документларны кабул итүдəн баш
тарту өчен Регламентның 2.7 пунктында каралган нигезлəр булуын (булмавын)
билгели.
Документларны кабул итүдəн баш тарту өчен Регламентның 2.7 пунктындагы
3, 4, 6 пунктчаларында каралган нигезлəр ачыкланган очракта, бүлек белгече
сəбəплəрен күрсəтеп, документларны кабул итүдəн баш тарту турында белдерү
əзерли (Регламентка 9 нчы кушымта), лицензиатка (мөрəҗəгать итүчегə) аны тап-

шыра яисə, лицензиат (мөрəҗəгать итүче) ихтыярына карап, лицензиялəүче органның көчəйтелгəн квалификацияле электрон имзасы белəн имзаланган электрон
документ рəвешендə, мондый белдерүнең җиткерелүен һəм лицензиат (мөрəҗəгать
итүче) тарафыннан алынуын раслый торган ысул белəн, кулга тапшыру турында
белдереп, заказлы почта юлламасы итеп җибəрə.
Документларны кабул итүдəн баш тарту өчен əлеге Регламентның 2.7 пунктындагы 1, 2 пунктчаларында каралган нигезлəр ачыкланган очракта, бүлек белгече
лицензиатка ачыкланган җитешсезлеклəрне утыз көн эчендə бетерү кирəклеге һəм
(яки) җитешеп бетмəгəн документларны тапшыру зарурлыгы турында белдерү
(Регламентка 6 нчы кушымта) тапшыра яки мондый белдерүне, кулга тапшыру
турында белдереп, заказлы почта юлламасы белəн җибəрə яисə лицензиялəүче
органның көчəйтелгəн квалификацияле электрон имзасы белəн имзаланган электрон
документ формасында җибəрə. Лицензиат тарафыннан, белдерүне алган вакыттан
башлап, лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында тиешенчə рəсмилəштерелгəн
гариза һəм (яки) аңа теркəп тапшырыла торган документлар утыз көнлек срокта
тулы күлəмдə тапшырылмаган очракта, лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында
элек тапшырылган гариза һəм аңа теркəп тапшырыла торган документлар
лицензиатка кире кайтарылырга тиеш.
Регламентның 2.7 пунктындагы 1, 2, 3, 4, 6 пунктларындагы документларны
кабул итүдəн баш тарту нигезлəре булмаса, бүлек белгече планнан тыш документар
тикшерү үткəрү турында боерык əзерли.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар алдагы процедураны
тəмамлаган көннəн соңгы бер эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: планнан тыш документар тикшерү үткəрү
турында боерык яисə ачыкланган җитешсезлеклəрне бетерү һəм (яки) булмаган
документларны тапшыру зарурлыгы турында белдерү, лицензияне үзгəртеп
рəсмилəштерү турында тапшырылган гаризаны һəм аңа теркəп бирелə торган
документларны кире кайтару турында белдерү (Регламентка 8 нче кушымта),
документларны кабул итүдəн баш тарту турында белдерү.
Дəүлəт хезмəте күрсəтү срогы, ягъни лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү яисə
аны үзгəртеп рəсмилəштерүдəн баш тарту турында карар кабул итү вакыты
лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында тиешенчə рəсмилəштерелгəн гариза
һəм аңа теркəп тапшырыла торган документлар тулы күлəмендə Министрлыкка
кергəн көннəн исəплəнə башлый.
3.4.4. Бүлек белгече Регламентның 3.3.4 - 3.3.6 пунктлары нигезендə планнан
тыш документар тикшерү үткəрə.
3.4.5. Лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерүдəн баш тарту турында карар кабул
ителгəн очракта, Регламентның 3.3.7-3.3.9 пунктларында каралган процедуралар
гамəлгə ашырыла.
3.4.6. Планнан тыш тикшерү үткəрү кирəк булган очракта, Регламентның
3.3.10-3.3.12 пунктларында каралган процедуралар гамəлгə ашырыла.
3.4.7. Лицензиатның лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен гамəлгə ашыру
урынында лицензия талəплəрен үтəү мөмкинлеге булмаган очракта, ул тикшерү
актында чагылдырыла, Регламентның 3.3.7-3.3.9 пунктларында каралган процедуралар гамəлгə ашырыла.

3.4.8. Лицензиат тарафыннан лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен гамəлгə
ашыру урынында лицензия талəплəрен үтəү мөмкинлегенең булуы билгелəнгəн
очракта, ул тикшерү актында чагылдырыла, Регламентның 3.3.14-3.3.17 пунктларында каралган процедуралар гамəлгə ашырыла.
3.5. Лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү (юридик затны үзгəртеп кору, аның
атамасын үзгəртү, урнашкан урынын үзгəртү рəвешендə юридик зат үзгəртеп
корылган очракларда, шулай ук шəхси эшкуарның яшəгəн урыны, исеме, фамилиясе
һəм (булган очракта) атасының исеме, аның шəхесен таныклый торган документ
реквизитлары үзгəртелгəндə, лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен гамəлгə ашыру
урыннарының аерым адреслары буенча эшчəнлек туктатылган очракларда).
3.5.1. Гариза Министрлыкка шəхсəн, ышанычлы зат аша, почта буенча, Бердəм портал, Республика порталы, күпфункцияле үзəк аша тапшырылырга мөмкин.
Гариза һəм аңа теркəп тапшырыла торган документларны мөрəҗəгать итүче
эшчəнлек башкару бүлегенə турыдан-туры кəгазьдə тапшырырга яисə, кулга
тапшыру турында белдереп, заказлы почта юлламасы итеп җибəрергə хокуклы.
Лицензиат лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында гаризаны һəм
Регламентның 2.5 пунктының 3 пунктчасы нигезендə аңа теркəп тапшырыла торган
документларны, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында
Россия Федерациясе законнарында билгелəнгəн тəртиптə, электрон документлар
(электрон документлар пакеты) рəвешендə җибəрə.
Гаризаны күпфункцияле үзəк, күпфункцияле үзəкнең читтəге эш урыны аша
тапшырган очракта, күпфункцияле үзəкнең гаризаларны кабул итə торган белгече:
гариза белəн документларны кабул итə;
гаризаны терки;
гариза тутыруның тулылыгын һəм дөреслеген тикшерə;
лицензия алырга телəүчегə, лицензиатка гариза җибəрү датасы турында хəбəр
итə;
документлар пакетын формалаштыра һəм аны күпфункцияле үзəкнең эш
регламентында билгелəнгəн тəртиптə аны Министрлыкка җибəрə.
Регламентның əлеге пунктында билгелəнə торган процедуралар түбəндəгечə
гамəлгə ашырыла: гариза Министрлыкка, Бердəм портал, Республика порталы аша
тапшырылган очракта, мөрəҗəгать итүче мөрəҗəгать иткəн көнне; гаризаны
күпфункцияле үзəк, күпфункцияле үзəкнең ерактагы эш урыны аша тапшырган
очракта, күпфункцияле үзəкнең эш регламентында билгелəнгəн срокларда.
Процедураларның нəтиҗəсе: Министрлыкка җибəрелгəн гариза.
3.5.2. Лицензияне яңадан рəсмилəштерү турында гаризагы һəм аңа теркəп
тапшырыла торган документларны кабул итү, теркəү һəм бүлеккə җибəрү Регламентның 3.3.2 пункты нигезендə гамəлгə ашырыла.
3.5.3. Бүлек белгече:
лицензияне яңадан рəсмилəштерү турында гаризаның рəсмилəштерелүенең
Регламентка 2 нче кушымтада күрсəтелгəн, билгелəнгəн формага туры китереп
ярашлы булу-булмавын тикшерə;

Регламентның 2.5 пунктының 3 пунктчасында күрсəтелгəн, тапшырылган
документлар пакеты составының тулылыгын тикшерə;
Дəүлəт һəм муниципаль түлəүлəр турындагы дəүлəт мəгълүмат системасында
дəүлəт хезмəте күрсəткəн өчен дəүлəт пошлинасының түлəнгəн булу-булмавын
тикшерə;
тапшырылган документларны тикшерə һəм документларны кабул итүдəн баш
тарту өчен Регламентның 2.7 пунктында каралган нигезлəр булуын (булмавын)
билгели.
Документларны кабул итүдəн баш тарту өчен Регламентның 2.7 пунктындагы
3, 4, 6 пунктчаларында каралган нигезлəр ачыкланган очракта, бүлек белгече сəбəплəрен күрсəтеп, документларны кабул итүдəн баш тарту турында белдерү əзерли
(Регламентка 9 нчы кушымта), лицензиатка (мөрəҗəгать итүчегə) аны тапшыра яисə,
лицензиат (мөрəҗəгать итүче) ихтыярына карап, лицензиялəүче органның көчəйтелгəн квалификацияле электрон имзасы белəн имзаланган электрон документ рəвешендə, мондый белдерүнең җиткерелүен һəм лицензиат (мөрəҗəгать итүче) тарафыннан алынуын раслый торган ысул белəн, кулга тапшыру турында белдереп,
заказлы почта юлламасы итеп җибəрə.
Документларны кабул итүдəн баш тарту өчен əлеге Регламентның 2.7 пунктындагы 1, 2 пунктчаларында каралган нигезлəр ачыкланган очракта, бүлек белгече
лицензиатка ачыкланган җитешсезлеклəрне утыз көн эчендə бетерү кирəклеге һəм
(яки) җитешеп бетмəгəн документларны тапшыру зарурлыгы турында белдерү
(Регламентка 6 нчы кушымта) тапшыра яки мондый белдерүне, кулга тапшыру
турында белдереп, заказлы почта юлламасы белəн җибəрə яисə лицензиялəүче
органның көчəйтелгəн квалификацияле электрон имзасы белəн имзаланган электрон
документ формасында җибəрə. Лицензиат тарафыннан, белдерүне алган вакыттан
башлап, лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында тиешенчə рəсмилəштерелгəн
гариза һəм (яки) аңа теркəп тапшырыла торган документлар утыз көнлек срокта
тулы күлəмдə тапшырылмаган очракта, лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында
элек тапшырылган гариза һəм аңа теркəп тапшырыла торган документлар
лицензиатка кире кайтарылырга тиеш.
Регламентның 2.7 пунктындагы 1, 2, 3, 4, 6 пунктларындагы документларны
кабул итүдəн баш тарту нигезлəре булмаса, бүлек белгече планнан тыш документар
тикшерү үткəрү турында боерык əзерли.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар Регламентның 3.5.2 пунктында
каралган процедураны тəмамлау көненнəн соңгы бер эш көне эчендə гамəлгə
ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: планнан тыш документар тикшерү үткəрү турында боерык яисə ачыкланган җитешсезлеклəрне бетерү һəм (яки) булмаган документларны тапшыру зарурлыгы турында белдерү, лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында тапшырылган гаризаны һəм аңа теркəп бирелə торган документларны кире кайтару турында белдерү (Регламентка 8 нче кушымта), документларны
кабул итүдəн баш тарту турында белдерү.
Дəүлəт хезмəте күрсəтү срогы, ягъни лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү яисə
аны үзгəртеп рəсмилəштерүдəн баш тарту турында карар кабул итү вакыты
лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында тиешенчə рəсмилəштерелгəн гариза

һəм аңа теркəп тапшырыла торган документлар тулы күлəмендə Министрлыкка
кергəн көннəн исəплəнə башлый.
3.5.4. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмəттəшлек системасы ярдəмендə электрон рəвештə гарызнамəлəр җибəрə:
Юридик затларның бердəм дəүлəт реестрыннан яисə Шəхси эшкуарларның
бердəм дəүлəт реестрыннан өземтə бирү турында – Федераль салым хезмəтенең
Татарстан Республикасы буенча идарəсенə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар Регламентның 3.5.2 пунктында
каралган процедураны тəмамлау көненнəн соңгы бер эш көне эчендə гамəлгə
ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: белешмəлəр бирү турында рəсми мөрəҗəгатьлəр.
3.5.5. Белешмəлəр белəн тəэмин итүче белгечлəр ведомствоара электрон
хезмəттəшлек системасы аша килгəн рəсми мөрəҗəгатьлəр нигезендə сорала торган
документларны (мəгълүматны) бирə яисə дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен кирəкле
документның һəм (яисə) мəгълүматның булмавы турында хəбəр (алга таба –
документның һəм (яисə) мəгълүматның булмавы турында хəбəр) җибəрə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар, законнарда билгелəнгəн
срокларда җибəрелгəн рəсми мөрəҗəгатьлəр нигезендə мəгълүмат белəн тəэмин
итүче зат тарафыннан гамəлгə ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: Бүлеккə җибəрелгəн документлар (мəгълүматлар) яки баш тарту турында белдерү.
3.5.6. Бүлек белгече Административ регламентның контрольлек талəплəре
нигезендə планнан тыш документар тикшерү үткəрə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар Регламентның 3.5.3 пунктында
каралган процедура тəмамланган көннəн соңгы биш эш көне эчендə гамəлгə
ашырыла.
Процедураның нəтиҗəсе: килештерүгə юнəлдерелгəн тикшерү акты,
документлар проектлары.
3.5.7. Лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турындагы боерыкны əзерлəү,
имзалау, лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында лицензиялəр реестрына язу
кертү, лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында белдерү (Регламентка 11 нче
кушымта), лицензиялəр реестрыннан өземтə җибəрү Регламентның 3.3.14-3.3.17
пунктлары нигезендə гамəлгə ашырыла.
3.6. Лицензиянең гамəлдə булуын туктату.
3.6.1. Гариза Министрлыкка шəхсəн, ышанычлы зат аша, почта буенча, Бердəм портал, Республика порталы, күпфункцияле үзəк аша тапшырылырга мөмкин.
Лицензиат кəгазьдə яисə кулга тапшыру турында белдерүле заказлы почта
юлламасы итеп почта, көчəйтелгəн квалификацияле электрон имза белəн имзаланган
электрон докумен формасында лицензиянең гамəлдə булуын туктату турындагы
гаризаны эшчəнлек башкару бүлегенə тапшыра (җибəрə).
Гаризаны күпфункцияле үзəк, күпфункцияле үзəкнең читтəге эш урыны аша
тапшырган очракта, күпфункцияле үзəкнең гаризаларны кабул итə торган белгече:
гариза белəн документларны кабул итə;

гаризаны терки;
гариза тутыруның тулылыгын һəм дөреслеген тикшерə;
лицензия алырга телəүчегə, лицензиатка гариза җибəрү датасы турында хəбəр
итə;
документлар пакетын формалаштыра һəм аны күпфункцияле үзəкнең эш
регламентында билгелəнгəн тəртиптə аны Министрлыкка җибəрə.
Регламентның əлеге пунктында билгелəнə торган процедуралар түбəндəгечə
гамəлгə ашырыла: гариза Министрлыкка, Бердəм портал, Республика порталы аша
тапшырылган очракта, мөрəҗəгать итүче мөрəҗəгать иткəн көнне; гаризаны
күпфункцияле үзəк, күпфункцияле үзəкнең ерактагы эш урыны аша тапшырган
очракта, күпфункцияле үзəкнең эш регламентында билгелəнгəн срокларда.
Процедураларның нəтиҗəсе: Министрлыкка җибəрелгəн гариза.
3.6.2. Эшчəнлек башкару бүлеге белгече:
лицензиянең гамəлдə булуын туктату турындагы гаризаны кабул итə,
Электрон Хөкүмəттə терки;
лицензиянең гамəлдə булуын туктату турында гаризаны бүлеккə тапшыра.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар лицензиянең гамəлдə булуын
туктату турында гариза кергəн көнне гамəлгə ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: лицензиянең гамəлдə булуын туктату турында
теркəлгəн, бүлеккə карап тикшерүгə җибəрелгəн гариза.
3.6.3. Бүлек белгече ведомствоара электрон хезмəттəшлек системасы ярдəмендə электрон рəвештə гарызнамəлəр җибəрə:
Юридик затларның бердəм дəүлəт реестрыннан яисə Шəхси эшкуарларның
бердəм дəүлəт реестрыннан өземтə бирү турында – Федераль салым хезмəтенең
Татарстан Республикасы буенча идарəсенə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар алдагы процедураны
тəмамлаган көннəн соңгы бер эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: белешмəлəр бирү турында рəсми мөрəҗəгатьлəр.
3.6.4. Белешмəлəр белəн тəэмин итүче белгечлəр ведомствоара электрон
хезмəттəшлек системасы аша килгəн рəсми мөрəҗəгатьлəр нигезендə сорала торган
документларны (мəгълүматны) бирə яисə дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен кирəкле
документның һəм (яисə) мəгълүматның булмавы турында хəбəр (алга таба –
документның һəм (яисə) мəгълүматның булмавы турында хəбəр) җибəрə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар, законнарда билгелəнгəн
срокларда җибəрелгəн рəсми мөрəҗəгатьлəр нигезендə мəгълүмат белəн тəэмин
итүче зат тарафыннан гамəлгə ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: Бүлеккə җибəрелгəн документлар (мəгълүматлар) яки баш тарту турында белдерү.
3.6.5. Бүлек белгече:
əлеге Регламентка 3 нче кушымтада күрсəтелгəн, билгелəнгəн формалы
лицензиянең гамəлдə булуын туктату турындагы гаризаны рəсмилəштерүнең
ярашлылыгын тикшерə;
тапшырылган гаризаны тикшерə һəм аны кабул итүдəн баш тарту өчен
Регламентның 2.7 пунктында каралган нигезлəр булуын (булмавын) билгели.

Гаризаны кабул итүдəн баш тарту өчен əлеге Регламентның 2.7 пунктындагы
1, 3, 6 пунктчаларында каралган нигезлəр ачыкланган очракта, бүлек белгече
сəбəплəрен күрсəтеп, документларны кабул итүдəн баш тарту турында белдерү
əзерли (Регламентка 9 нчы кушымта), лицензиатка (мөрəҗəгать итүчегə) аны тапшыра яисə, лицензиат (мөрəҗəгать итүче) ихтыярына карап, лицензиялəүче
органның көчəйтелгəн квалификацияле электрон имзасы белəн имзаланган электрон
документ рəвешендə, мондый белдерүнең җиткерелүен һəм лицензиат (мөрəҗəгать
итүче) тарафыннан алынуын раслый торган ысул белəн, кулга тапшыру турында
белдереп, заказлы почта юлламасы итеп җибəрə.
Документларны кабул итүдəн баш тарту өчен əлеге Регламентның 2.7 пунктындагы 1, 3, 6 пунктчаларында күрсəтелгəн нигезлəр булмаса, бүлек белгече
лицензиянең гамəлдə булуын туктату турында боерык проекты əзерли һəм аны
килештерү өчен бүлек җитəкчесенə, юридик бүлек җитəкчесенə җибəрə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар Регламентның 3.6.3 пунктында
каралган процедураны тəмамлау көненнəн соңгы бер эш көне эчендə гамəлгə
ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: лицензиянең гамəлдə булуын туктату турында
боерык проекты, документларны кабул итүдəн баш тарту турында белдерү.
3.6.6. Бүлек җитəкчесе, юридик бүлек җитəкчесе лицензиянең гамəлдə булуын
туктату турында боерык проектын килештерə, ул министр урынбасарына имзалау
өчен җибəрелə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар алдагы процедураны тəмамлаган көннəн соңгы бер эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: министр урынбасарына имзалау өчен җибəрелгəн
лицензиянең гамəлдə булуын туктату турында килештерелгəн боерык проекты.
3.6.7. Министр урынбасары лицензиянең гамəлдə булуын туктату турында
боерыкны имзалый һəм бүлек белгеченə җибəрə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар алдагы процедураны тəмамлаган көннəн соңгы бер эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: лицензиянең гамəлдə булуын туктату турында
имзаланган боерык.
3.6.8. Бүлек белгече, лицензиянең гамəлдə булуын туктату турында имзаланган боерык нигезендə, лицензиянең гамəлдə булуын туктату турындагы язуны
лицензиялəр реестрына кертə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедура лицензиянең гамəлдə булуын
туктату турындагы боерык имзаланган көнне гамəлгə ашырыла.
Процедураның нəтиҗəсе: лицензиялəр реестрына кертелгəн лицензиянең
гамəлдə булуын туктату турындагы язу.
3.6.9. Бүлек белгече лицензиатка, аның ихтыярына карап, көчəйтелгəн квалификацияле электрон имза белəн имзаланган электрон документ формасында яки,
кулга тапшыру турында белдереп, заказлы почта юлламасы белəн кəгазьдə лицензиянең гамəлдə булуын туктату турында язмача белдерү (Регламентка 14 нче
кушымта) җибəрə.

Мөрəҗəгать итүче дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен күпфункцияле үзəккə мөрəҗəгать иткəн очракта, күпфункцияле үзəк хезмəткəре мөрəҗəгать итүчегə дəүлəт
хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен кəгазьдə бирə.
Мөрəҗəгать итүче Бердəм портал, Республика порталы аша мөрəҗəгать иткəн
очракта, дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсе булган электрон документ, көчəйтелгəн
квалификацияле электрон имза белəн имзаланып, шəхси кабинетка автомат
җибəрелə.
Лицензиянең гамəлдə булуын туктату турындагы гаризада лицензиат электрон
документ формасында лицензиялəр реестрыннан өземтə алу зарурлыгына күрсəткəн
булса, лицензиялəүче орган, лицензиянең гамəлдə булуын туктату турында белдерү
җибəрү белəн бер үк вакытта, лицензиялəр реестрыннан көчəйтелгəн квалификацияле электрон имза белəн имзаланган, электрон документ формасындагы өземтəне
дə лицензиатка җибəрə.
Лицензиянең гамəлдə булу вакытын туктату турындагы гаризада лицензиат
лицензиялəр реестрыннан кəгазьдə өземтə алу зарурлыгына күрсəткəн булса,
лицензиялəүче орган, лицензиянең гамəлдə булуын туктату турындагы белдерүне
җибəрү белəн бер үк вакытта, кулга тапшыру турында белдереп, лицензиатка
заказлы почта юлламасы итеп лицензиялəр реестрыннан өземтə дə җиткерə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедура Регламентның 3.6.7 пунктында
каралган процедураны тəмамлаган көннəн соңгы өч эш көне эчендə гамəлгə
ашырыла.
Процедураның нəтиҗəсе: лицензиянең гамəлдə булуын туктату турында
белдерү, лицензиялəр реестрыннан өземтə (кирəк булган очракта).
3.7. Лицензиялəр реестрыннан белешмəлəр бирү.
3.7.1. Гариза Министрлыкка шəхсəн, ышанычлы зат аша, почта буенча, Бердəм портал, Республика порталы, күпфункцияле үзəк аша тапшырылырга мөмкин.
Мөрəҗəгать итүче кəгазьдə яисə кулга тапшыру турында белдерүле заказлы
почта юлламасы итеп почта аша, яисə гади электрон имза белəн имзаланган электрон документ формасында лицензиялəр реестрыннан конкрет лицензиат турында
белешмəлəр бирү турындагы гаризаны эшчəнлек башкару бүлегенə тапшыра
(җибəрə).
Гаризаны күпфункцияле үзəк, күпфункцияле үзəкнең читтəге эш урыны аша
тапшырган очракта, күпфункцияле үзəкнең гаризаларны кабул итə торган белгече:
гариза белəн документларны кабул итə;
гаризаны терки;
гариза тутыруның тулылыгын һəм дөреслеген тикшерə;
гариза җибəрү датасы турында мөрəҗəгать итүчегə хəбəр итə;
документлар пакетын формалаштыра һəм аны күпфункцияле үзəкнең эш
регламентында билгелəнгəн тəртиптə аны Министрлыкка җибəрə.
Регламентның əлеге пунктында билгелəнə торган процедуралар түбəндəгечə
гамəлгə ашырыла: гариза Министрлыкка, Бердəм портал, Республика порталы аша
тапшырылган очракта, мөрəҗəгать итүче мөрəҗəгать иткəн көнне; гаризаны

күпфункцияле үзəк, күпфункцияле үзəкнең ерактагы эш урыны аша тапшырган
очракта, күпфункцияле үзəкнең эш регламентында билгелəнгəн срокларда.
Процедураларның нəтиҗəсе: Министрлыкка җибəрелгəн гариза.
3.7.2. Эшчəнлек башкару бүлеге белгече:
лицензиялəр реестрыннан белешмəлəр бирү турында гаризаны кабул итə,
Электрон Хөкүмəттə терки;
лицензиялəр реестрыннан белешмəлəр бирү турындагы гаризаны бүлеккə
тапшыра.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар лицензиялəр реестрыннан
белешмəлəр бирү турында гариза кергəн көнне гамəлгə ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: лицензиялəр реестрыннан белешмəлəр бирү
турында теркəлгəн, бүлеккə карап тикшерү өчен җибəрелгəн гариза.
3.7.3. Бүлек белгече:
лицензиялəр реестрыннан белешмəлəр бирү турында гариза рəсмилəштерүнең
Регламентка 4 нче кушымтада күрсəтелгəн, билгелəнгəн формага туры килүкилмəвен тикшерə;
Дəүлəт һəм муниципаль түлəүлəр турындагы дəүлəт мəгълүмат системасында
лицензиялəр реестрыннан кəгазьдə өземтə биргəн өчен түлəнгəнлек турында
белешмəлəр булу-булмавын тикшерə;
тапшырылган документларны тикшерə һəм документларны кабул итүдəн баш
тарту өчен Регламентның 2.7 пунктында каралган нигезлəр булуын (булмавын)
билгели.
Гаризаны кабул итүдəн баш тарту өчен əлеге Регламентның 2.7 пунктындагы
1, 5, 6 пунктчаларында каралган нигезлəр ачыкланган очракта, бүлек белгече
сəбəплəрен күрсəтеп, документларны кабул итүдəн баш тарту турында белдерү
əзерли (Регламентка 9 нчы кушымта), мөрəҗəгать итүчегə аны тапшыра яисə, мөрəҗəгать итүче ихтыярына карап, бүлек белгече көчəйтелгəн квалификацияле электрон имзасы белəн имзаланган электрон документ рəвешендə, мондый белдерүнең
җиткерелүен һəм мөрəҗəгать итүче тарафыннан алынуын раслый торган ысул
белəн, кулга тапшыру турында белдереп, заказлы почта юлламасы итеп җибəрə.
Документларны кабул итүдəн баш тарту өчен əлеге Регламентның 1, 5, 6
пунктларында күрсəтелгəн нигезлəр булмаган очракта, бүлек белгече конкрет
лицензия турында лицензиялəр реестрыннан өземтə əзерли яисə кабул ителгəн карар
турында Министрлык акты күчермəсен, яисə сорала торган белешмəлəрнең белмавы
турында, лицензиялəр реестрында лицензиялəр турында белешмəлəр булмаганда
яки конкрет лицензиатны билгелəү мөмкинлеге булмаганда бирелə торган белешмə
əзерли.
Лицензиялəр реестрыннан электрон документ рəвешендə бирелə торган өземтə
бүлек белгеченең көчəйтелгəн квалификацияле электрон имзасы белəн имзалана.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедуралар алдагы процедураны
тəмамлаган көннəн соңгы ике эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.
Процедураларның нəтиҗəсе: конкрет лицензия турында лицензиялəр реестрыннан өземтə, яисə кабул ителгəн карар турында Министрлык акты күчермəсе,
яки сорала торган белешмəлəрнең булмавы турында белешмə, документларны кабул
итүдəн баш тарту турында белдерү.

Мөрəҗəгать итүче дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен күпфункцияле үзəккə мөрəҗəгать иткəн очракта, күпфункцияле үзəк хезмəткəре мөрəҗəгать итүчегə дəүлəт
хезмəте күрсəтү нəтиҗəсен кəгазьдə бирə.
Конкрет лицензия турында белешмəлəр шулай ук, мөрəҗəгать итүче ихтыярына карап, аңа турыдан-туры тапшырыла, кулга тапшыру турында белдереп,
заказлы почта юлламасы итеп җибəрелə яки көчəйтелгəн квалификацияле электрон
имза белəн имзаланган электрон документ рəвешендə, лицензиялəр реестрыннан
өземтə рəвешендə, яисə кабул ителгəн карар турында лицензиялəүче орган актының
күчермəсе, яисə сорала торган белешмəлəрнең булмавы турында белешмə
рəвешендə җибəрелə.
3.8. Техник хаталарны төзəтү.
3.8.1. Дəүлəт хезмəтенең нəтиҗəсе булган документта техник хата ачыкланган
очракта, мөрəҗəгать итүче Бүлеккə түбəндəгелəрне тапшыра:
техник хатаны төзəтү турында гариза (Регламентка 15 нче кушымта);
мөрəҗəгать итүчегə дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсе буларак тапшырылган,
техник хатасы булган документ;
техник хатаның булуын таныклаучы документлар.
Дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсе булган документта күрсəтелгəн белешмəлəрдə техник хатаны төзəтү турында гариза мөрəҗəгать итүче тарафыннан
турыдан-туры кəгазьдə тапшырыла яки почта аша, кулга тапшыру турында белдереп, заказлы почта юлламасы итеп яисə Бердəм портал, Республика порталы яки
күпфункцияле үзəк аша җибəрелə.
3.8.2. Министрлыкның эшчəнлек башкару бүлеге белгече техник хатаны
төзəтү турындагы гаризаны кабул итə, кушымта итеп бирелгəн документлары белəн
гаризаны терки һəм аларны бүлеккə тапшыра.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедура гаризаны теркəү көненнəн соңгы
бер эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.
Процедураның нəтиҗəсе: кабул ителгəн һəм теркəлгəн, бүлек белгеченə карап
тикшерүгə җибəрелгəн гариза.
3.8.3. Бүлек белгече документларны карый һəм хезмəт күрсəтү нəтиҗəсе
булган документка төзəтмəлəр кертү максатларында, мөрəҗəгать итүчегə төзəтелгəн
документны шəхсəн имзалап тапшыра яки мөрəҗəгать итүче адресына почта
юлламасы итеп җибəрə.
Əлеге пунктта билгелəнə торган процедура техник хата ачыкланган вакыттан
башлап яисə җибəрелгəн хата турында телəсə кайсы мəнфəгатьле заттан гариза
алынганнан соң өч эш көне эчендə гамəлгə ашырыла.
Процедураның нəтиҗəсе: мөрəҗəгать итүчегə тапшырылган (җибəрелгəн)
документ.
4. Дəүлəт хезмəте күрсəтүне тикшереп тору тəртибе һəм рəвешлəре

4.1. Дəүлəт хезмəте күрсəтү буенча административ процедураларда билгелəнгəн гамəллəр үтəлешен һəм башкарылуын даими тикшереүдə тоту дəүлəт хезмəте
күрсəтү эшен оештыру өчен җаваплы министр (министр урынбасары) тарафыннан
башкарыла.
4.2. Агымдагы контрольлек Министрлыктагы вазыйфаи затларның Регламентта һəм дəүлəт хезмəте күрсəтүгə талəплəр билгели торган башка норматив
хокукый актлардагы нигезлəмəлəрне үтəвенə һəм башкаруына тикшерүлəр уздыру
юлы белəн гамəлгə ашырыла.
Административ процедуралар үтəлешен тикшереп тору рəвешлəре түбəндəгелəргə карата тикшерүлəр уздырудан гыйбарəт:
эшнең алып барылуына;
документларны карап тикшерү нəтиҗəлəренең законнардагы (Регламенттагы)
талəплəргə туры килү-килмəвенə;
документларны кабул итүнең чорлары һəм тəртибе саклануга;
дəүлəт хезмəте күрсəтелгəндə нəтиҗəлəр бирү сроклары һəм тəртибе
үтəлешенə.
4.3. Үткəрелгəн тикшерүлəр нəтиҗəсендə дəүлəт хезмəтен башкарганда
Министрлыкның вазыйфаи затлары тарафыннан җибəрелгəн хокук бозу очраклары
ачыкланган очракта, гаепле затлар закон нигезендə дисциплинар җаваплылыкка
тартыла.
4.4. Регламент үтəлешенə гражданнар, аларның берлəшмəлəре һəм оешмалар
тарафыннан контрольдə тоту Министрлыкка мөрəҗəгатьлəр җибəрү юлы белəн,
шулай ук Регламентны үтəү барышында гамəлгə ашырыла торган (кабул ителгəн)
гамəллəргə (гамəл кылмауны) һəм карарларга югары торучы дəүлəт хакимияте
органнарына шикаять белдерү юлы белəн дə гамəлгə ашырыла.
4.5. Дəүлəт хезмəте күрсəтүнең тулы һəм сыйфатлы булу-булмавын тикшерү
Министрлык актлары нигезендə гамəлгə ашырыла.
Тикшерүлəр планлы (Министрлыкның яртыеллык яисə еллык эш планнары
нигезендə гамəлгə ашырыла торган) һəм планнан тыш булырга мөмкин.
5. Дəүлəт хезмəте күрсəтə торган орган, дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтə
торган күпфункцияле үзəк, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясының
11 өлешендə күрсəтелгəн оешмалар, шулай ук аларның вазыйфаи затлары, дəүлəт
хезмəткəрлəре, хезмəткəрлəр карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмавына)
карата судка кадəр (судтан тыш) шикаять белдерү тəртибе
5.1. Мөрəҗəгать итүчелəр Министрлык, Министрлыкның вазыйфаи заты яисə
Министрлыкның дəүлəт граждан хезмəткəре карарларына һəм гамəллəренə (гамəл
кылмавына) судка кадəрге тəртиптə Министрлыкка шикаять белдерергə хокуклы.
Дəүлəт хезмəте күрсəтүгə бəйле рəвештə министр тарафыннан кабул ителгəн карарларга, гамəллəргə (гамəл кылмауга) шикаятьлəр Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына белдерелə.
Күпфункцияле үзəк хезмəткəре карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмавына) шикаятьлəр күпфункцияле үзəк җитəкчесенə белдерелə, күпфункцияле үзəк

җитəкчесе карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмавына) – күпфункцияле үзəкне
гамəлгə куючы затка.
210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 11 өлешендə каралган
оешмаларның хезмəткəрлəре карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмауларына)
шикаятьлəр əлеге оешмалар җитəкчелəренə тапшырыла.
5.2. Мөрəҗəгать итүче, шул исəптəн түбəндəге очракларда да, шикаять белəн
мөрəҗəгать итə ала:
1) мөрəҗəгать итүченең дəүлəт хезмəте күрсəтү турындагы рəсми мөрəҗəгатен, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 151 статьясында күрсəтелгəн рəсми
мөрəҗəгатьне теркəү срогы бозылганда;
2) дəүлəт хезмəте күрсəтү чоры бозылганда. Əлеге очракта, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 13 өлешендə билгелəнгəн тəртиптə тиешле
дəүлəт хезмəтлəрен тулы күлəмендə күрсəтү функциясе йөклəнгəн булса, мөрəҗəгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзəк, күпфункцияле үзəк хезмəткəре
карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмавына) судка кадəр (судтан тыш) шикаять, карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмавына) карата күпфункцияле
үзəккə шикаять белдерелə ала;
3) мөрəҗəгать итүчедəн Россия Федерациясе норматив хокукый актларында,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында дəүлəт хезмəте күрсəтү
өчен тапшырылуы яки гамəлгə ашырылуы каралмаган документларны яки мəгълүматларны тапшыру яисə гамəллəр башкару талəп ителгəндə;
4) дəүлəт хезмəте күрсəтү буенча тапшырылырга тиешле, Россия Федерациясе
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында каралган документларны мөрəҗəгать итүчедəн кабул итеп алудан баш
тартылганда;
5) дəүлəт хезмəте күрсəтүдəн баш тартканда, əгəр федераль законнарда һəм
алар нигезендə кабул ителгəн Россия Федерациясенең бүтəн норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы законнарында һəм башка норматив хокукый
актларында баш тарту нигезлəре каралмаган булса. Əлеге очракта, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 13 өлешендə билгелəнгəн тəртиптə тиешле
дəүлəт хезмəтлəрен тулы күлəмендə күрсəтү функциясе йөклəнгəн булса,
мөрəҗəгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзəк, күпфункцияле үзəк хезмəткəре
карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмавына) судка кадəр (судтан тыш)
шикаять, карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмавына) карата күпфункцияле
үзəккə шикаять белдерелə ала;
6) дəүлəт хезмəте күрсəтелгəндə мөрəҗəгать итүчедəн Россия Федерациясе
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый
актларында каралмаган түлəү талəп ителгəндə;
7) Министрлык, Министрлыкның вазыйфаи заты, күпфункцияле үзəк, күпфункцияле үзəк хезмəткəре, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы
11 өлешендə каралган оешмалар яисə аларның хезмəткəрлəре дəүлəт хезмəте күрсəтү
нəтиҗəсендə тапшырылган документларда үзлəре тарафыннан җибəрелгəн
хаталарны һəм ялгышларны төзəтүдəн баш тарткан очракта яисə мондый төзəтмəлəр
кертүнең билгелəнгəн срогы бозылганда; Əлеге очракта, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 13 өлешендə билгелəнгəн тəртиптə тиешле дəүлəт хез-

мəтлəрен тулы күлəмендə күрсəтү функциясе йөклəнгəн булса, мөрəҗəгать итүче
тарафыннан күпфункцияле үзəк, күпфункцияле үзəк хезмəткəре карарларына һəм
гамəллəренə (гамəл кылмавына) судка кадəр (судтан тыш) шикаять, карарларына
һəм гамəллəренə (гамəл кылмавына) карата күпфункцияле үзəккə шикаять белдерелə
ала;
8) дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəлəре буенча документларны бирү срогы яисə
тəртибе бозылганда;
9) дəүлəт хезмəте күрсəтү туктатып торылганда, əгəр федераль законнарда һəм
алар нигезендə кабул ителгəн Россия Федерациясенең башка норматив хокукый
актларында, Татарстан Республикасы законнарында һəм башка норматив хокукый
актларында туктатып тору нигезлəре каралмаган булса. Əлеге очракта, 210-ФЗ
номерлы федераль законның 16 статьясындагы 13 өлешендə билгелəнгəн тəртиптə
тиешле дəүлəт хезмəтлəрен тулы күлəмендə күрсəтү функциясе йөклəнгəн булса,
мөрəҗəгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзəк, күпфункцияле үзəк хезмəткəре
карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмавына) судка кадəр (судтан тыш) шикаять
бирү, карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмавына) карата күпфункцияле үзəккə
шикаять белдерелə ала;
10) мөрəҗəгать итүчедəн, күрсəтелгəн вакытта, дəүлəт хезмəте күрсəтү өчен
кирəкле документларны кабул итүдəн яки дəүлəт хезмəте күрсəтүдəн беренче
мəртəбə баш тартканда, 2010 елның 27 июлендəге 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 7 статьясының 1 өлешендəге 4 пунктында каралганнардан тыш, булмавы
һəм (яки) дөрес булмавы турында күрсəтелмəгəн документлар яки мəгълүмат талəп
ителгəндə. Əлеге очракта, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 13
өлешендə билгелəнгəн тəртиптə тиешле дəүлəт хезмəтлəрен тулы күлəмендə күрсəтү
функциясе йөклəнгəн булса, мөрəҗəгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзəк,
күпфункцияле үзəк хезмəткəре карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмавына)
судка кадəр (судтан тыш) шикаять, карарларына һəм гамəллəренə (гамəл
кылмавына) карата күпфункцияле үзəккə шикаять белдерелə ала.
5.3. Шикаять кəгазьдə язмача яки электрон рəвештə тапшырыла.
Шикаять почта буенча, күпфункцияле үзəк аша, «Интернет» челтəрен,
Министрлыкның рəсми сайтын, Бердəм порталны яисə Республика порталын
кулланып җибəрелергə мөмкин, шулай ук мөрəҗəгать итүчене шəхсəн кабул итү
вакытында да алынырга мөмкин.
Күпфункцияле үзəк, күпфункцияле үзəк хезмəткəре карарларына һəм
гамəллəренə (гамəл кылмавына) карата шикаять почта буенча, "Интернет"
челтəреннəн, күпфункцияле үзəкнең рəсми сайтыннан, Бердəм порталдан яки
Республика порталыннан файдаланып җибəрелə ала, шулай ук мөрəҗəгать итүчене
шəхсəн кабул итү вакытында да алынырга мөмкин.
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 11 өлешендə каралган
оешмаларның карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмавына) шикаять почта аша,
«Интернет» челтəрен, əлеге оешмаларның рəсми сайтларын, Бердəм порталны яисə
Республика порталын кулланып җибəрелергə мөмкин, шулай ук мөрəҗəгать итүчене
шəхси кабул итү вакытында да кабул итеп алынырга мөмкин.
5.4. Шикаять алынган көненнəн соңгы эш көне узганчы теркəлергə тиеш.

Шикаятьне карап тикшерү чоры – аны теркəүгə алганнан соңгы 15 эш көне
эчендə.
Министрлыкның, күпфункцияле үзəкнең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның
16 статьясындагы 1¹ өлешендə каралган оешмаларның мөрəҗəгать итүчедəн
документларны кабул итүдəн яисə хаталарны һəм ялгышларны төзəтүдəн баш
тартуына шикаять белдерелгəн очракта яки мондый төзəтмəлəрне кертү чоры
бозылганда, – аны теркəгəн көннəн башлап биш эш көне эчендə.
5.5. Шикаятьтə түбəндəгелəр булырга тиеш:
1) карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмавына) шикаять белдерелə торган
Министрлыкның, Министрлык вазыйфаи затының яки дəүлəт хезмəткəренең,
күпфункцияле үзəкнең, аның җитəкчесенең һəм (яки) 210-ФЗ номерлы федераль
законның 16 статьясының 11 өлешендə каралган оешмалар хезмəткəренең, аларның
җитəкчелəренең һəм (яки) хезмəткəрлəренең исемнəре;
2) мөрəҗəгать итүче – физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме
(булган очракта), яшəгəн урыны турында белешмəлəр, мөрəҗəгать итүче – юридик
затның атамасы, урнашкан урыны турында белешмəлəр, шулай ук элемтə өчен
телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (адреслары) (булган очракта)
һəм мөрəҗəгать итүчегə җавап җибəрелергə мөмкин булган почта адресы;
3) Министрлыкның, Министрлык вазыйфаи затының яки дəүлəт
хезмəткəренең, күпфункцияле үзəкнең, аның җитəкчесенең һəм (яки) 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясының 11 өлешендə каралган оешмалар
хезмəткəренең, аларның җитəкчелəренең һəм (яки) хезмəткəрлəренең шикаять
белдерелə торган карарлары һəм гамəллəре (гамəл кылмавы) турында белешмəлəр;
4) мөрəҗəгать итүче Министрлыкның, Министрлык вазыйфаи затының яки
дəүлəт хезмəткəренең, күпфункцияле үзəкнең, аның җитəкчесенең һəм (яки) 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 16 статьясының 11 өлешендə каралган оешмалар
хезмəткəренең, аларның җитəкчелəренең һəм (яки) хезмəткəрлəренең карары һəм
гамəле (гамəл кылмавы) белəн ризалашмавын нигезли торган белешмəлəр.
Мөрəҗəгать итүче тарафыннан мөрəҗəгать итүченең дəлиллəрен раслый торган
документлар (булган очракта) яки аларның күчермəлəре тапшырылырга мөмкин.
5.6. Шикаятьне карау нəтиҗəлəре буенча түбəндəге карарларның берсе кабул
ителə:
1) шикаять канəгатьлəндерелə, шул исəптəн кабул ителгəн карарны гамəлдəн
чыгару, дəүлəт хезмəте күрсəтү нəтиҗəсендə бирелгəн документларда җибəрелгəн
хаталарны һəм ялгышларны төзəтү, мөрəҗəгать итүчегə Россия Федерациясе
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый
актларында алуы каралмаган түлəүлəрне кайтарып бирү рəвешендə;
2) шикаятьне канəгатьлəндерүдəн баш тартыла.
Əлеге пунктта күрсəтелгəн карарны кабул иткəн көннəн соңгы көннəн соңга
калмыйча, Мөрəҗəгать итүчегə язмача яисə, аның ихтыяры буенча, электрон
рəвештə шикаятьне карау нəтиҗəлəре турында нигезлəнгəн хат җибəрелə.
5.7. Шикаять канəгатьлəндерелергə тиеш дип танылган очракта, əлеге
Регламентның 5.6 пунктында күрсəтелгəн җавапта мөрəҗəгать итүчегə, дəүлəт
хезмəте күрсəтелгəндə ачыкланган җитешсезлеклəрне кичекмəстəн юк итү максатларында, дəүлəт хезмəте күрсəтүче орган, күпфункцияле үзəк яисə 210-ФЗ номерлы

Федераль законның 16 статьясының 11 өлешендə күрсəтелгəн оешма тарафыннан
гамəлгə ашырыла торган гамəллəр турында мəгълүмат бирелə, шулай ук китерелгəн
уңайсызлыклар өчен гафу үтенелə һəм, дəүлəт хезмəте күрсəтү максатларында, алга
таба мөрəҗəгать итүче эшлəргə тиешле гамəллəр турында мəгълүмат күрсəтелə.
5.8. Шикаять канəгатьлəндерелергə тиешле түгел дип танылган очракта, əлеге
Регламентның 5.6 пунктында күрсəтелгəн мөрəҗəгать итүчегə җавапта кабул
ителгəн карарның сəбəплəре турында нигезле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгəн
карарга шикаять белдерү тəртибе турында мəгълүмат күрсəтелə.
5.9. Шикаятьне карау барышында яисə нəтиҗəсендə административ хокук бозу
яки җинаять кылу билгелəре ачыкланган очракта, шикаятьлəрне карауга вəкалəтле
вазыйфаи зат, хезмəткəр булган материалларны прокуратура органнарына
кичекмəстəн җибəрə.

Кара металл, төсле металл
ватыклары əзерлəү, саклау,
эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт
хезмəте күрсəтүнең
административ регламентына
1 нче кушымта
Форма
Кара металл, төсле металл ватыклары əзерлəү, саклау, эшкəртү
һəм сату өчен лицензия бирү турында
ГАРИЗА
Сездəн ____________________________________________________________________________
(тулы һəм (булган очракта) кыскартылган атама, шул исəптəн фирма исеме, һəм оешу-хокук формасы – юридик зат өчен;
фамилия, исем, ата исеме (соңгысы – булган очракта), шəхес таныклый торган документ белешмəлəре – шəхси эшкуар өчен)

кара металл, төсле металл ватыклары əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату өчен лицензия бирүегез
турында үтенəм
лицензиялəнə торган эшчəнлек төре составында башкарыла торган эш төрен (төрлəрен) сайларга:
кара металл ватыкларын əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату
төсле металл ватыкларын əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату
төсле металл ватыкларын əзерлəү, саклау, сату
Юридик зат урнашкан урын (шəхси эшкуар яшəгəн урын адресы) ___________________________
___________________________________________________________________________________
Язышу адресы _______________________________________________________________________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтə өчен телефон)

Лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен гамəлгə ашыру урыннарының адреслары _____________
_____________________________________________________________________________________
Дəүлəт теркəвенə алу турындагы язуың төп дəүлəт теркəү номеры ______________________
_____________________________________________________________________________________
(ОГРН – юридик зат өчен, ОГРНИП – шəхси эшкуар өчен)

Юридик затларның (шəхси эшкуарның) бердəм дəүлəт реестрына мəгълүматлар кертү фактын
раслаучы документ белешмəлəре ________________________________________________________
Салым түлəүченең тəңгəллек номеры (ИНН)______________________________________________
Юридик затны (шəхси эшкуарны) салым органында исəпкə кую фактын раслый торган документ
белешмəлəре_________________________________________________________________________
Лицензиялəнə торган эшчəнлек алып бару өчен кирəкле һəм милек хокукында яки башка законлы
нигездə юридик затка (шəхси эшкуарга) караган, аларга карата хокуклар Күчемсез милекнең
бердəм дəүлəт реестрында теркəлгəн җир кишəрлеклəре, биналар, төзелмəлəр, корылмалар һəм
бүлмəлəр (биналарның, төзелмəлəрнең, корылмаларның һəм бүлмəлəрнең бердəм аерымланган
өлеше) турында белешмəлəр ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Лицензиялəү мəсьəлəлəре буенча вəкалəтле хезмəткəр_____________________________________
(вазыйфа атамасы, фамилия, исем, ата исеме
(соңгысы – булган очракта), телефон)

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының кара металл, төсле металл ватыкларын
əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату өчен лицензиялəр реестрыннан өземтə бирү кирəклеге турында
белешмəлəр
реестрдан өземтə кирəк (формасын сайларга):
кəгазьдə (лицензиялəр реестрыннан өземтə югарыда күрсəтелгəн почта адресы буенча
җибəрелə)
электрон документ формасында (бары тик гариза электрон документ формасында бирелгəн
очракта гына)
лицензиялəр реестрыннан өземтə кирəкми
(«Эшчəнлекнең аерым төрлəрен лицензиялəү турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ номерлы Федераль законның 10
статьясы нигезендə, лицензиялəр реестрыннан кəгазь күчермə лицензиялəүче органның көчəйтелгəн квалифицияле
электрон имзасы белəн имзаланган электрон документ рəвешендə түлəү алмыйча бирелə.)

Юридик зат җитəкчесе
(шəхси эшкуар)
______________________
(имза,мөһер)

________________________________
(Фамилия, исем, ата исеме (соңгысы – булган очракта))

Искəрмə. Мөһер – булган очракта

Имзалаган көннəн башлап язмача формада кайтарып алган көнгə кадəр персональ белешмəлəрне
эшкəртүгə риза (шəхси эшкуарлар өчен)________________________________________________
(Фамилия, исем, ата исеме (соңгысы – булган очракта))

Кара металл, төсле металл
ватыклары əзерлəү, саклау,
эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт
хезмəте күрсəтүнең
административ регламентына
2 нче кушымта
Форма

Лицензияне яңадан рəсмилəштерү турында
ГАРИЗА
(юридик зат яисə шəхси эшкуар тарафыннан лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен гамəлгə ашыру урыннары
адресларын, эшчəнлекнең лицензиялəнə торган төрен тəшкил итүче башкарыла торган эшлəр исемлеге үзгəртелгəндə,
юридик затны үзгəртеп кору, аның атамасын үзгəртү, урнашкан урынын үзгəртү рəвешендə юридик затны үзгəртү
очракларында, шулай ук шəхси эшкуарның исеме, фамилиясе һəм (булган очракта) атасының исеме, шəхесен раслый
торган документ реквизитлары, лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен гамəлгə ашыру урыннарының аерым адреслары
буенча эшчəнлек туктатылган очракларда)

Сездəн түбəндəгене үзгəртеп рəсмилəштерүегез турында үтенəм _____________________________
_____________________________________________________________________________________
(тулы һəм (булган очракта) кыскартылган атама, шул исəптəн фирма исеме, һəм оешу-хокук формасы – юридик зат өчен;
фамилия, исем, ата исеме (соңгысы – булган очракта), шəхес таныклый торган документ белешмəлəре – шəхси эшкуар өчен)

лицензия ___________________________________________________________________________
(лицензиянең теркəү номеры һəм лицензия бирү датасы)

кара металл, төсле металл ватыклары əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату өчен
лицензиялəнə торган эшчəнлек төре составында башкарыла торган эш төрен (төрлəрен) сайларга:
кара металл ватыкларын əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату
төсле металл ватыкларын əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату
төсле металл ватыкларын əзерлəү, саклау, сату
чөнки ______________________________________________________________________________
Юридик зат урнашкан урын (шəхси эшкуар яшəгəн урын адресы) ___________________________
Язылышу адресы _____________________________________________________________________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтə өчен телефон)

Лицензиялəнə торган эшчəнлек төрен гамəлгə ашыру урыннарының адреслары _______________
_____________________________________________________________________________________
Дəүлəт теркəвенə алу турындагы язуның төп дəүлəт теркəү номеры ________________________
_____________________________________________________________________________________
(ОГРН – юридик зат өчен, ОГРНИП – шəхси эшкуар өчен)

Юридик затларның (шəхси эшкуарның) бердəм дəүлəт реестрына мəгълүматлар кертү фактын
раслаучы документ белешмəлəре ____________________________________
Салым түлəүченең тəңгəллек номеры (ИНН)_____________________________________

Юридик затны (шəхси эшкуарны) салым органында исəпкə кую фактын раслый торган документ
белешмəлəре _____________________________________________
Лицензиялəнə торган эшчəнлек алып бару өчен кирəкле һəм милек хокукында яки башка законлы
нигездə юридик затка (шəхси эшкуарга) караган, аларга карата хокуклар Күчемсез милекнең
бердəм дəүлəт реестрында теркəлгəн җир кишəрлеклəре, биналар, төзелмəлəр, корылмалар һəм
бүлмəлəр (биналарның, төзелмəлəрнең, корылмаларның һəм бүлмəлəрнең бердəм аерымланган
өлеше) турында белешмəлəр __________________________________________________________
Лицензиялəү мəсьəлəлəре буенча вəкалəтле хезмəткəр___________________________________
(вазыйфа атамасы, фамилия, исем, ата исеме
(соңгысы – булган очракта), телефон)

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының кара металл, төсле металл ватыкларын
əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату өчен лицензиялəр реестрыннан өземтə бирү кирəклеге турында
белешмəлəр
реестрдан өземтə кирəк (формасын сайларга):
кəгазьдə (лицензиялəр реестрыннан өземтə югарыда күрсəтелгəн почта адресы буенча
җибəрелə)
электрон документ формасында (бары тик гариза электрон документ формасында бирелгəн
очракта гына)
лицензиялəр реестрыннан өземтə кирəкми
(«Эшчəнлекнең аерым төрлəрен лицензиялəү турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ номерлы Федераль законның 10
статьясы нигезендə, лицензиялəр реестрыннан кəгазь күчермə лицензиялəүче органның көчəйтелгəн квалифицияле
электрон имзасы белəн имзаланган электрон документ рəвешендə түлəү алмыйча бирелə.)

Юридик зат җитəкчесе
(шəхси эшкуар)
______________________
(имза,мөһер)

______________________
(Фамилия, исем, ата исеме (соңгысы – булган очракта))

Искəрмə. Мөһер – булган очракта

Имзалаган көннəн башлап язмача формада кайтарып алган көнгə кадəр персональ белешмəлəрне
эшкəртүгə риза (шəхси эшкуарлар өчен)________________________________________________
(Фамилия, исем, ата исеме (соңгысы – булган очракта))

Кара металл, төсле металл
ватыклары əзерлəү, саклау,
эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт
хезмəте күрсəтүнең
административ регламентына
3 нче кушымта
Форма
Лицензиянең гамəлдə булуын туктату турында
ГАРИЗА
Лицензиянең гамəлдə булуын туктатуыгыз турында үтенəм ________________________________
(лицензиянең теркəү номеры һəм лицензия бирү датасы)

кара металл, төсле металл ватыклары əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату өчен
Юридик затның (шəхси эшкуарның) исеме ______________________________________________
Юридик зат урнашкан урын (шəхси эшкуар яшəгəн урын адресы) ___________________________
Язылышу адресы ____________________________________________________________________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтə өчен телефон)

Дəүлəт теркəвенə алу турындагы язуның төп дəүлəт теркəү номеры
_____________________________________________________________________________________
(ОГРН – юридик зат өчен, ОГРНИП – шəхси эшкуар өчен)

Юридик затларның (шəхси эшкуарның) бердəм дəүлəт реестрына мəгълүматлар кертү фактын
раслаучы документ белешмəлəре _______________________________________________________
Салым түлəүченең тəңгəллек номеры (ИНН)______________________________________________
Юридик затны (шəхси эшкуарны) салым органында исəпкə кую фактын раслый торган документ
белешмəлəре________________________________________________________________________
Лицензиялəү мəсьəлəлəре буенча вəкалəтле хезмəткəр___________________________________
(вазыйфа атамасы, фамилия, исем, ата исеме
(соңгысы – булган очракта), телефон)

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының кара металл, төсле металл ватыкларын
əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату өчен лицензиялəр реестрыннан өземтə бирү кирəклеге турында
белешмəлəр
реестрдан өземтə кирəк (формасын сайларга):
кəгазьдə ______________________________________________________
(почта адресын күрсəтергə)

электрон документ формасында (бары тик гариза электрон документ формасында бирелгəн
очракта гына)
лицензиялəр реестрыннан өземтə кирəкми

(«Эшчəнлекнең аерым төрлəрен лицензиялəү турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ номерлы Федераль законның 10
статьясы нигезендə, лицензиялəр реестрыннан кəгазь күчермə лицензиялəүче органның көчəйтелгəн квалифицияле
электрон имзасы белəн имзаланган электрон документ рəвешендə түлəү алмыйча бирелə.)

Юридик зат җитəкчесе
(шəхси эшкуар) ______________________
(имза, булган очракта – мөһер)

_________________________________
(Фамилия, исем, ата исеме (соңгысы – булган очракта))

Искəрмə. Мөһер – булган очракта

Имзалаган көннəн башлап язмача формада кайтарып алган көнгə кадəр персональ белешмəлəрне
эшкəртүгə риза (шəхси эшкуарлар өчен)________________________________________________
(Фамилия, исем, ата исеме (соңгысы – булган очракта))

Кара металл, төсле металл
ватыклары əзерлəү, саклау,
эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт
хезмəте күрсəтүнең
административ регламентына
4 нче кушымта
Форма

Лицензиялəр реестрыннан белешмəлəр бирү турында
ГАРИЗА
Лицензия турында мəгълүмат бирүегезне сорыйм___________________________________
(лицензиянең теркəү номерын һəм лицензия бирү датасын күрсəтергə)

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының кара металл, төсле металл ватыкларын
əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату өчен лицензиялəр реестрыннан
Мөрəҗəгать итүче _____________________________________________________________
(тулы һəм (булган очракта) кыскартылган исеме – юридик зат өчен; фамилиясе, исеме, атасының исеме
(соңгысы булган очракта) – шəхси эшкуар, физик зат өчен.

Язышу адресы ______________________________________________________________
(почта адресы, электрон почта адресы, элемтə өчен телефон)

Лицензия турында мəгълүмат алу формасы һəм ысулы (кирəклесен билгелəргə):
кəгазьдə____________________________________________________________
(почта адресын күрсəтергə)

электрон документ формасында (бары тик гариза электрон документ формасында бирелгəн
очракта гына)
(«Эшчəнлекнең аерым төрлəрен лицензиялəү турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ номерлы Федераль законның 10
статьясы нигезендə, лицензиялəр реестрыннан кəгазь күчермə лицензиялəүче органның көчəйтелгəн квалифицияле
электрон имзасы белəн имзаланган электрон документ рəвешендə түлəү алмыйча бирелə.)

Мөрəҗəгать итүче _____________________________________________________________
(имза, булган очракта – мөһер) (Фамилия, исем, ата исеме (соңгысы – булган очракта))

Имзалаган көннəн башлап язмача формада кайтарып алган көнгə кадəр персональ белешмəлəрне
эшкəртүгə риза (шəхси эшкуарлар, физик затлар өчен)_____________________________________
(Фамилия, исем, ата исеме (соңгысы – булган очракта))

Кара металл, төсле металл
ватыклары əзерлəү, саклау,
эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт
хезмəте күрсəтүнең
административ регламентына 5
нче кушымта
_______________________
(юридик затның/шəхси эшкуарның исеме,
ИНН, ОГРН/ОГРНИП)

Ачыкланган җитешсезлеклəрне бетерү һəм (яки) булмаган
документларны тапшыру зарурлыгы турында белдерү

«Эшчəнлекнең аерым төрлəрен лицензиялəү турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ
номерлы Федераль законның 13 статьясындагы 8 өлеше нигезендə, Сезгə __________________
№ __________ кара металл, төсле металл ватыкларын əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату өчен
лицензия бирү турындагы гаризаның карауга кабул ителмəве турында хəбəр итəбез, чөнки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(җитешсезлеклəрне күрсəтергə)

«Эшчəнлекнең аерым төрлəрен лицензиялəү турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ
номерлы Федераль законның 13 статьясындагы 9 өлеше нигезендə, гаризагызны кабул иткəн
көннəн соң утыз көн эчендə ачыкланган җитешсезлеклəрне бетергəн очракта, Сезнең гариза
каралуга кабул ителəчəк, югыйсə, утыз көнлек чор узып киткəч, _______ № _____ лицензия бирү
турындагы гаризага теркəлгəн документлар Сезгə кире кайтарылачак.

Министр урынбасары

_________________________
(Фамилия, исем, ата исеме)

Кара металл, төсле металл
ватыклары əзерлəү, саклау,
эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт
хезмəте күрсəтүнең
административ регламентына
6 нчы кушымта
_______________________
(юридик затның/шəхси эшкуарның исеме,
ИНН, ОГРН/ОГРНИП)

Ачыкланган җитешсезлеклəрне бетерү һəм (яки) булмаган
документларны тапшыру зарурлыгы турында белдерү

«Эшчəнлекнең аерым төрлəрен лицензиялəү турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ
номерлы Федераль законның 18 статьясындагы 12 өлеше нигезендə _________________ № ____
(лицензиянең теркəү номеры һəм лицензия бирү датасы)

кара металл, төсле металл ватыкларын əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату өчен лицензияне
үзгəртеп рəсмилəштерү турындагы гаризагыз каралуга кабул ителмəде, чөнки _________________
____________________________________________________________________________________
(җитешсезлеклəрне күрсəтергə)

«Эшчəнлекнең аерым төрлəрен лицензиялəү турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ
номерлы Федераль законның 18 статьясындагы 14 өлеше нигезендə, гаризагызны кабул иткəн
көннəн соң утыз көн эчендə ачыкланган җитешсезлеклəрне бетергəн очракта, Сезнең гариза
каралуга кабул ителəчəк, югыйсə, утыз көнлек чор узып киткəч, _______ № _____ лицензияне
үзгəртеп рəсмилəштерү турындагы гаризага теркəлгəн документлар Сезгə кире кайтарылачак.

Министр урынбасары

_________________________
(Фамилия, исем, ата исеме)

Кара металл, төсле металл
ватыклары əзерлəү, саклау,
эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт
хезмəте күрсəтүнең
административ регламентына
7 нче кушымта
_______________________
(юридик затның/шəхси эшкуарның исеме,
ИНН, ОГРН/ОГРНИП)

Лицензия бирү турында тапшырылган гаризаны һəм аңа теркəп тапшырылган
документларны кире кайтару турында белдерү

«Эшчəнлекнең аерым төрлəрен лицензиялəү турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ
номерлы Федераль законның 13 статьясындагы 8 өлеше нигезендə, ______ № ____ кара металл,
төсле металл ватыкларын əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату өчен лицензия бирү турындагы гариза
билгелəнгəн форманы бозып рəсмилəштерелгəн һəм (яки) документлар тулы күлəмдə
тапшырылмаган булу сəбəпле, Сезгə ачыкланган җитешсезлеклəрне утыз көнлек чорда бетерү
зарурлыгы һəм (яки) булмаган документларны тапшыру турында белдерү җибəрелде.
«Эшчəнлекнең аерым төрлəрен лицензиялəү турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ
номерлы Федераль законның 13 статьясындагы 10 өлеше нигезендə, лицензия алырга телəүче зат
ачыкланган җитешсезлеклəрне утыз көнлек чорда бетерү зарурлыгы һəм (яки) булмаган
документларны тапшыру турында белдерү алынганнан соң җитешсезлеклəр бетерелмəсə һəм (яки)
булмаган документлар, тиешенчə рəсмилəштерелгəн лицензия бирү турындагы гариза һəм (яки)
аңа теркəлə торган документлар тулы күлəмендə тапшырылмаса, лицензия бирү турында элегрəк
бирелгəн гариза һəм аңа теркəп тапшырылган документлар лицензия алырга телəүче затка кире
кайтарып бирелергə тиеш.
Билгелəнгəн срокларда лицензия бирү турында тиешле рəвештə рəсмилəштерелгəн гариза
һəм (яки) аңа беркетеп бирелə торган документлар тапшырылмаганга күрə, Сезнең тарафтан
элегрəк тапшырылган______ № ____ лицензия бирү турындагы гариза һəм теркəп тапшырылган
документлар кире кайтарыла.

Министр урынбасары

_________________________
(Фамилия, исем, ата исеме)

Кара металл, төсле металл
ватыклары əзерлəү, саклау,
эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт
хезмəте күрсəтүнең
административ регламентына
8 нче кушымта
_______________________
(юридик затның/шəхси эшкуарның исеме,
ИНН, ОГРН/ОГРНИП)

Лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында бирелгəн гаризаны һəм аңа теркəп
тапшырылган документларны кире кайтару турында белдерү

«Эшчəнлекнең аерым төрлəрен лицензиялəү турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ
номерлы Федераль законның 18 статьясындагы 12 өлеше нигезендə ______ № ____ кара металл,
төсле металл ватыкларын əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату өчен лицензияне үзгəртеп
рəсмилəштерү турындагы гариза______________________________________________________
(лицензиянең теркəү номеры һəм лицензия бирү датасы)

билгелəнгəн форманы бозып рəсмилəштерелгəн һəм (яки) документлар тулы күлəмдə
тапшырылмаган булуы сəбəпле, Сезгə ачыкланган җитешсезлеклəрне утыз көнлек чорда бетерү
һəм (яки) булмаган документларны тапшыру зарурлыгы турында белдерү җибəрелде.
«Эшчəнлекнең аерым төрлəрен лицензиялəү турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ
номерлы Федераль законның 18 статьясындагы 14 өлеше нигезендə, лицензиат ачыкланган
җитешсезлеклəрне утыз көнлек чорда бетерү зарурлыгы һəм (яки) булмаган документларны
тапшыру турында белдерү алынганнан соң җитешсезлеклəр бетерелмəсə һəм (яки) булмаган
документлар, тиешенчə рəсмилəштерелгəн лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турындагы гариза
һəм (яки) аңа теркəлə торган документлар тулы күлəмендə тапшырылмаса, лицензияне үзгəртеп
рəсмилəштерү турында элегрəк бирелгəн гариза һəм аңа теркəп тапшырылган документлар
лицензиатка кире кайтарып бирелергə тиеш.
Билгелəнгəн срокларда лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында тиешле рəвештə
рəсмилəштерелгəн гариза һəм (яки) аңа беркетеп бирелə торган документлар тапшырылмаганга
күрə, Сезнең тарафтан элегрəк тапшырылган______ № ____ лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү
турындагы гариза һəм теркəп тапшырылган документлар кире кайтарыла.

Министр урынбасары

_________________________
(Фамилия, исем, ата исеме)

Кара металл, төсле металл
ватыклары əзерлəү, саклау,
эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт
хезмəте күрсəтүнең
административ регламентына
9 нчы кушымта
____________________________
Фамилия, исем, ата исеме (соңгысы – булган очракта),
юридик затның/шəхси эшкуарның исеме, ИНН, ОГРН/ОГРНИП)

Документларны кабул итүдəн баш тарту турында белдерү

«Эшчəнлекнең аерым төрлəрен лицензиялəү турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ
номерлы Федераль закон нигезендə ________________ № ____ гаризагыз ________________
_____________________________________________________________________________________
(нəрсəгə бəйле рəвештə гариза бирелə)

карауга кабул ителмəде, чөнки ____________________________________________.
(җитешсезлеклəрне күрсəтергə)

Министр урынбасары

_________________________
(Фамилия, исем, ата исеме)

Кара металл, төсле металл
ватыклары əзерлəү, саклау,
эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт
хезмəте күрсəтүнең
административ регламентына
10 нчы кушымта
_______________________
(юридик затның/шəхси эшкуарның исеме,
ИНН, ОГРН/ОГРНИП)

Лицензия бирү турында белдерү

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы «Эшчəнлекнең аерым төрлəрен лицензиялəү
турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясындагы 5 өлеше
нигезендə Сезнең ______ № ____ гаризагыз буенча Министрлыкның_____ № ____ боерыгы
нигезендə кара металл, төсле металл ватыклары əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату өчен
_________________________________ лицензия бирү турында карар кабул ителде, дип хəбəр итə
(лицензиянең теркəү номеры һəм лицензия бирү датасы)

Министр урынбасары

_________________________
(Фамилия, исем, ата исеме)

Кара металл, төсле металл
ватыклары əзерлəү, саклау,
эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт
хезмəте күрсəтүнең
административ регламентына
11 нче кушымта
_______________________
(юридик затның/шəхси эшкуарның исеме,
ИНН, ОГРН/ОГРНИП)

Лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында белдерү

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы «Эшчəнлекнең аерым төрлəрен
лицензиялəү турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ номерлы Федераль законның 18
статьясындагы 18 өлеше нигезендə Сезнең ______ № ____ лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү
турындагы гаризагыз буенча ____________________________
(лицензиянең теркəү номеры һəм лицензия бирү датасы)

кара металл, төсле металл ватыклары əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату
______________________________________ ________________________________________,

өчен

(үзгəртеп рəсмилəштерүнең нəрсə белəн бəйле булуын күрсəтергə)

Министрлыкның_____ № ____ боерыгы нигезендə лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерү турында
карар кабул ителде, дип хəбəр итə.

Министр урынбасары

_________________________
(Фамилия, исем, ата исеме)

Кара металл, төсле металл
ватыклары əзерлəү, саклау,
эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт
хезмəте күрсəтүнең
административ регламентына
12 нче кушымта
_______________________
(юридик затның/шəхси эшкуарның исеме,
ИНН, ОГРН/ОГРНИП)

Лицензия бирүдəн баш тарту турында белдерү

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы______ № ____ кара металл, төсле металл
ватыкларын əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату өчен лицензия бирү турындагы гаризагыз нигезендə
Министрлыкның _____ № ____ боерыгы нигезендə, «Эшчəнлекнең аерым төрлəрен лицензиялəү
турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясындагы 7 өлеше
нигезендə лицензия бирүдəн баш тарту турында карар кабул ителде, дип хəбəр итə.
Баш тарту нигезлəре:
____________________________________________________________________

Министр урынбасары

_________________________
(Фамилия, исем, ата исеме)

Кара металл, төсле металл
ватыклары əзерлəү, саклау,
эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт
хезмəте күрсəтүнең
административ регламентына
13 нче кушымта
_______________________
(юридик затның/шəхси эшкуарның исеме,
ИНН, ОГРН/ОГРНИП)

Лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерүдəн баш тарту турында белдерү
Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы _______ № ______ лицензияне үзгəртеп
рəсмилəштерү турындагы гаризагыз буенча _____________________________
(лицензиянең теркəү номеры һəм лицензия бирү датасы)

кара металл, төсле металл ватыклары əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату
______________________________________ ________________________________________,

өчен

(үзгəртеп рəсмилəштерүнең нəрсə белəн бəйле булуын күрсəтергə)

Министрлыкның_____ № ____ боерыгы нигезендə, «Эшчəнлекнең аерым төрлəрен лицензиялəү
турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясындагы 7 өлеше
нигезендə лицензияне үзгəртеп рəсмилəштерүдəн баш тарту турында карар кабул ителде, дип
хəбəр итə.
Баш тарту нигезлəре:
____________________________________________________________________

Министр урынбасары

_________________________
(Фамилия, исем, ата исеме)

Кара металл, төсле металл
ватыклары əзерлəү, саклау,
эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт
хезмəте күрсəтүнең
административ регламентына
14 нче кушымта
_______________________
(юридик затның/шəхси эшкуарның исеме,
ИНН, ОГРН/ОГРНИП)

Лицензиянең гамəлдə булуын туктату турында белдерү

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы «Эшчəнлекнең аерым төрлəрен
лицензиялəү турында» 2011 елның 4 маендагы 99-ФЗ номерлы Федераль законның 20 статьясы
нигезендə Сезнең ____________ № ____ гаризагыз буенча Министрлыкның ___________ № _____
боерыгы белəн кара металл, төсле металл ватыклары əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату өчен
лицензиянең 20 __ елның «____»______ башлап гамəлдəн чыккан дип тану турында карар кабул
итүе хакында хəбəр итə
____________________________________________________________________________
(лицензиянең теркəү номеры һəм лицензия бирү датасы)

Министр урынбасары

_________________________
(Фамилия, исем, ата исеме)

Кара металл, төсле металл
ватыклары əзерлəү, саклау,
эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт
хезмəте күрсəтүнең
административ регламентына
15 нче кушымта
Техник хатаны төзəтү турында
ГАРИЗА
Кара металл, төсле металл ватыкларын əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт хезмəте күрсəткəндə җибəрелгəн техник хатаны төзəтүегез турында
сорыйм
Хатаны тасвирлау: ______________________________________________________________
Түбəндəге документларны терким:
1.
2.
3.
Лицензиялəү мəсьəлəлəре буенча вəкалəтле хезмəткəр__________________________________
(вазыйфа атамасы, фамилия, исем, ата исеме (соңгысы – булган очракта), телефон)

Юридик зат җитəкчесе
(шəхси эшкуар) ______________________
(имза,мөһер)

_________________________
(Фамилия, исем, ата исеме (соңгысы – булган очракта))

Искəрмə. Мөһер – булган очракта
Имзалаган көннəн башлап язмача формада кайтарып алган көнгə кадəр персональ белешмəлəрне
эшкəртүгə риза (шəхси эшкуарлар өчен)________________________________________________
(Фамилия, исем, ата исеме (соңгысы – булган очракта))

Кара металл, төсле металл
ватыклары əзерлəү, саклау,
эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт
хезмəте күрсəтүнең
административ регламентына
(белешмəлек) кушымта
Кара металл, төсле металл ватыклары əзерлəү, саклау, эшкəртү һəм сату эшчəнлеген
лицензиялəү буенча дəүлəт хезмəте күрсəтүгə җаваплы һəм аны күрсəтүне
контрольдə тотучы органнар һəм вазыйфаи затларның реквизитлары
Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы
Вазыйфа

Телефон

Электрон адрес

Министр

524-91-11

me.rt@tatar.ru

Министр урынбасары

524-91-05

Лицензиялəү бүлеге җитəкчесе

524-91-48

Лицензиялəү бүлегенең əйдəп
баручы киңəшчесе

524-91-49

Kondratova.Natalya
@tatar.ru
Nadezhda.Gornovskaya
@tatar.ru
L.Safin@tatar.ru

Лицензиялəү бүлегенең əйдəп
баручы белгече

524-90-22

Hasanova.Elmira@tatar.ru

Эшчəнлек башкару бүлеге
җитəкчесе

524-91-68

Ramziya.Zimina@tatar.ru

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты
Вазыйфа
Сəнəгать бүлеге
җитəкчесе

Телефон
264-76-74

Электрон адрес
German.Fashiev@tatar.ru

