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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

Татарстан Республикасы Менделеевск
муниципаль районы Камай авыл җирлеге
Башкарма комитетының «Адресларны бирү,
үзгәртү һәм юкка чыгару буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең административ регламентын
раслау турында» 23.05.2020 ел, 9 нчы номерлы
карарына үзгәрешләр кертү турында
«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү турында» 2010 елның 27 июлендәге
210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы Менделеевск
муниципаль районының Камай авыл җирлеге башкарма комитетыКАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Камай авыл җирлеге
Башкарма комитетының «адресларны бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 23.05.2020 ел, № 9
карары белән расланган адресларны бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. 1.5 пунктының 2 һәм 10 абзацлары. түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
"Дәүләт адреслы реестрын алып бару һәм федераль мәгълүмати адреслы системаны
эксплуатацияләүгә

бәйле

регламентта

кулланыла

торган

төшенчәләр

Россия

Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «федераль мәгълүмат системасы турында
«28.12.2013 ел, № 443-ФЗ Федераль закон,» Россия Федерациясендә җирле үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында «Федераль законга,»адресларны бирү,
үзгәртү һәм юкка чыгару Кагыйдәләрен раслау турында" 19.11.2014 ел, № 1221
Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән төгәл яраштырып файдаланыла.»;
1.2. 1.5 пунктының 11-17 абзацлары. 3-9 абзацлар дип санарга;
1.3. 2 статьяны үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
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“ 2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
Муниципаль
хезмәт
атамасы
Адресларны
үзләштерү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару.
2.1.1.
Җирле үзидарәнең муниципаль хезмәтне турыдан-туры күрсәтүче
башкарма-күрсәтмә органы исеме
Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының Камай авыл
җирлеге башкарма комитеты.
2.1.2.
Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсенә тасвирлама
2.1.

2.3.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып түбәндәгеләр тора:
1) адресация объектына адрес бирү яисә аны бетерү турында карар (1 нче

кушымта);
2) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар (2 нче кушымта).
2.3.2. Яңа адреслы объектка бирелгән очракта, адресация объекты адресын
гамәлдән чыгару турындагы карар әлеге объектка яңа адрес бирү турындагы карар
белән берләштерелә.
2.3.3. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе мөрәҗәгать итүчегә «Электрон имза
турында» 2011 елның 06 апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендә башкарма комитетының (яки башкарма
комитетның) вазыйфаи затының көчәйтелгән квалификацияле имзасы куелган
электрон документ рәвешендә Республика порталының шәхси кабинетына җибәрелә.
2.3.4. Мөрәҗәгать итүчене сайлау буенча муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе
МФЦда электрон документның МФЦ мөһере һәм МФЦ хезмәткәре имзасы белән
расланган кәгазьдә басылган нөсхәсе формасында МФЦда алына.

2.3.5. Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәтне электрон документ рәвешендә

күрсәтү нәтиҗәсен яисә электрон документның кәгазь чыганактагы нөсхәсен
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсенең гамәлдә булу срогы дәвамында алырга
хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы, шул исәптән муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнашучы оешмаларга мөрәҗәгать итү зарурлыгын исәпкә алып,
муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору мөмкинлеге Россия Федерациясе
законнарында каралган очракта, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булып
торучы документларны бирү (җибәрү) срогы, муниципаль хезмәт күрсәтүне
туктатып тору срогы
2.4.1.
Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы - 8 эш көненнән артмый.
Муниципаль хезмәт күрсәтелгән очракта, алдан ук (проактив) режимда муниципаль хезмәт күрсәтү срогы Регламентның 1.6 пунктында күрсәтелгән дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтелгән көннән башлап 3 эш көне тәшкил итә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү срогы гаризаны теркәгән көннән соң икенче көнне
исәпләнә башлый.
2.4.2.
Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктату каралмаган.
2.4.3.
Муниципаль хезмәтне электрон документ рәвешендә күрсәтү нәтиҗәсе
булган документның юнәлеше муниципаль хезмәт күрсәтүне күрсәтү нәтиҗәсен
рәсмиләштерү һәм теркәү көнендә гамәлгә ашырыла.
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2.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен закон яисә башка норматив хокукый
актлар нигезендә кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләрне күрсәтү өчен кирәкле һәм
мәҗбүри булган документларның тулы исемлеге мөрәҗәгать итүче тарафыннан
аларны алу ысуллары, шул исәптән электрон рәвештә, аларны тапшыру тәртибе
2.5.1.
Муниципаль хезмәт алу өчен мөрәҗәгать итүче түбәндәге документларны
мөрәҗәгать итүченең категориясенә һәм нигезләренә бәйсез рәвештә тапшыра:
1) шәхесне таныклаучы документ (МФЦга мөрәҗәгать иткәндә бирелә);
2) гариза:
- МФЦ га мөрәҗәгать иткәндә кәгазь чыганактагы документ рәвешендә (3 нче
кушымта);
- 2.5.4 пункты таләпләре нигезендә имзаланган электрон рәвештә (гаризаның
электрон формасына тиешле белешмәләр кертү юлы белән тутырыла). Регламент,
Республика порталы, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә федераль
мәгълүмат адреслы системасы порталы аша мөрәҗәгать иткәндә.
Гамәлдәге объектны яисә адресация объектларын үзгәртеп кору нәтиҗәсендә 2
яисә аннан күбрәк адрес объектлары барлыкка килгән очракта, бер үк вакытта
барлыкка килә торган барлык адресация объектларына муниципаль хезмәт күрсәтү
турында бер гариза бирелә;

3) мөрәҗәгать итүче вәкиленең муниципаль хезмәт күрсәтүне сорап
мөрәҗәгать иткән очракта мөрәҗәгать итүче вәкиленең вәкаләтләрен раслый торган
документ (физик затларның законлы вәкилләреннән тыш);
4) күчемсез мөлкәтнең Бердәм дәүләт реестрында хокуклар теркәлмәгән
адресация объектларына хокук билгели торган документлар;
5) «кадастр эшчәнлеге турында» 2007 елның 24 июлендәге 221-ФЗ номерлы
Федераль законның 35 статьясында яисә 42.3 статьясында каралган документ, аның
нигезендә адреслау объекты булып торучы тиешле күчемсез мөлкәт объектына карата
кадастр эшләре яисә комплекслы кадастр эшләре башкарыла (муниципаль хезмәтне
кадастр инженеры тарафыннан күрсәтү турында гариза бирелгән очракта).
2.5.2.
Муниципаль хезмәт күрсәтелгән очракта, республика порталыярдәмендә
алдан ук (актив) режимда күрсәтелә:
мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт алуга ризалыгы (гарызнамәсе).
Башка документлар бирү таләп ителми. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле документлар һәм белешмәләр башкарма комитет тарафыннан дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән автоматлаштырылган мәгълүмат
системасын кулланып мөстәкыйль алына.
2.5.3.
Гариза һәм беркетелгән документлар мөрәҗәгать итүче тарафыннан
түбәндәге ысулларның берсе тарафыннан бирелә (җибәрелә):
1) КФҮ аша кәгазь чыганакларда һәм 2.5.4 пункты таләпләре нигезендә
имзаланган (таныкланган) электрон документлар рәвешендә. Регламент;
2) Республика порталы аша электрон рәвештә.
2.5.4.
Гаризаны һәм кирәкле документларны Республика порталы аша
җибәргәндә физик затлар һәм индивидуаль эшкуарлар гади электрон имза белән
гаризаны имзалыйлар.
Гади электрон имза алу өчен мөрәҗәгать итүчегә ЕСИАда теркәлү
(аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исәпкә алуны стандарт язылудан
түбәнрәк дәрәҗәдә расларга кирәк.
Россия Федерациясе территориясендә теркәлгән юридик затлар һәм юридик
затлар вәкилләре гариза һәм кирәкле документлар җибәргәндә Республика порталы
ярдәмендә көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән гаризаны имзасы белән
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имзалыйлар.
2.5.1 пунктының 3, 4 бүлекләрендә күрсәтелгән документларны тапшырганда.
Регламентны мөрәҗәгать итүче Республика порталы ярдәмендә электрон документлар
яки электрон формадагы документлар тапшыра, алар мондый документларны, шул
исәптән нотариусларны төзүгә һәм имзалауга вәкаләтле затларның «Электрон имза
турында» 2011 елның 06 апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре
нигезендә көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган.
2.5.5. Мөрәҗәгать итүчедән таләп итү тыела:
1) муниципаль хезмәт күрсәтүгә бәйле рәвештә барлыкка килә торган
мөнәсәбәтләрне җайга сала торган норматив хокукый актларда тапшырылган яисә
гамәлгә ашырылмаган документларны һәм мәгълүматны тапшыру яисә гамәлләр
башкару;

2) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 өлешендә
күрсәтелгән исемлекләргә кертелгән мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсендә
күрсәтелә торган хезмәтләрне һәм мәгълүматны алу искәрмәсеннән тыш, муниципаль
хезмәт алу өчен кирәкле һәм башка дәүләт органнарына, җирле үзидарә органнарына,
оешмаларга мөрәҗәгать итү белән бәйле килешүләрне, шул исәптән килештерүләрне
гамәлгә ашыру
3) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән башта
баш тартканда йә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул
итүдән баш тартканда, түбәндәге очраклардан гайре, документларның һәм
мәгълүматның булмавы һәм (яисә) дөреслеге күрсәтелмәгән документларны һәм
мәгълүматны тапшыру:
а) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза башта бирелгәннән соң
муниципаль хезмәт күрсәтүгә кагылышлы норматив хокукый актлар таләпләрен
үзгәртү;
б) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән башта
баш тартканнан соң йә муниципаль хезмәт күрсәтүдә һәм элегрәк тапшырылган
документлар комплектына кертелмәгән документлар кабул итүдән баш тартканнан соң
муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гаризада хаталар булу;
в) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән башта
баш тартканнан соң йә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул
итүдән баш тартканнан соң документларның гамәлдә булу срогы узу яисә мәгълүматны
үзгәртү;
г) башкарма комитетының, МФЦ хезмәткәре вазыйфаи затының, муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән башта баш тартканда
яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тартканда, яисә муниципаль хезмәтне күрсәтүдә, бу хакта башкарма комитет
җитәкчесе имзасы белән язма рәвештә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле
документларны кабул итүдән баш тартканда, мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителә, шулай
ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенүләр китерә;
4) электрон образлары элек 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты нигезендә таныкланган документлар һәм
мәгълүматны кәгазь чыганакта бирү, мондый документларга тамга салу йә аларны алу
дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтүнең кирәкле шарты булып торса, һәм федераль
законнарда билгеләнгән башка очраклар моңа керми.
2.6. Дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары яки
җирле үзидарә органнары карамагында булган, шулай ук мөрәҗәгать итүче
аларны, шул исәптән электрон формада алу ысулларын, аларны бирү тәртибен,
дәүләт органы, җирле үзидарә органы яисә әлеге документлар белән эш итүче
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оешма карамагындабулган муниципаль хезмәт күрсәтү өчен норматив хокукый
актлар нигезендәкирәкле документларның тулы исемлеге
2.6.1.
Ведомствоара хезмәттәшлек кысаларында түбәндәгеләр алына:
1) юридик зат мөрәҗәгать иткән очракта Федераль салым хезмәтеннән юридик
затларның бердәм дәүләт реестрыннан белешмәләр соратып алына;

2) индивидуаль эшкуар мөрәҗәгать иткән очракта Федераль салым хезмәтеннән
индивидуаль эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан белешмәләр соратып алына;
3) Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт реестрыннан (күчемсез мөлкәт объектының
төп характеристикалары һәм теркәлгән хокуклары турында белешмәләр) һәм (яисә)
Бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт реестрында адресация объекты һәм (яисә) адресы
турында соратыла торган белешмәләрнең булмавы турында белешмәләр - Дәүләт
теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте (Росреестр);
4) кадастр планында яисә тиешле территориянең кадастр картасында (адрескаҗир
кишәрлеге бирелгән очракта) адрес объектының урнашу схемасы - Төзелгән килешү
нигезендә муниципаль район җирле үзидарә органы яки Башкарма комитет;
5) адресация объекты төзелешенә (төзелүче объектларга адрес бирү өчен) һәм (яисә)
адресация объектын файдалануга тапшыруга рөхсәт бирү (тапшырылган адресларга
адрес бирү өчен)- Төзелгән килешү нигезендә муниципаль район җирле үзидарә органы
яки Башкарма комитет;
6) җирле үзидарә органының торак урынын торак булмаган бинага яисә торак булмаган
бинага күчерү турындагы карары (аны торактан торак булмаган бинага яисә торак
булмаган бинага күчерү нәтиҗәсендә адрес бирелгән очракта) -муниципаль район
җирле үзидарә органы яки төзелгән килешү нигезендә Башкарма комитет;
7) адресациянең бер һәм аннан да күбрәк яңа объектларын барлыкка китерүче урынны
яңадан төзегәндә һәм (яисә) үзгәртеп планлаштырганда кабул итү комиссиясен яңадан
төзү (яңадан планлаштыру) турында акт (адресациянең бер һәм аннан да күбрәк яңа
объектлары барлыкка килгән адреслау (биналар) объектларын үзгәртеп төзегән
очракта) - Төзелгән килешү нигезендә муниципаль район җирле үзидарә органы яки
Башкарма комитет;
8) күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында теркәлергә тиеш булмаган
муниципаль мөлкәтне, җир кишәрлеген бирү турындагы шартнамә хакында
белешмәләр - Төзелгән килешү нигезендә муниципаль район җирле үзидарә органы
яки Башкарма комитет;
9) законлы вәкил тарафыннан гариза бирелгән очракта (Россия Федерациясе
гражданлык хәле актларын теркәү органнары тарафыннан бирелгән туу турында
таныклык яисә Россия Федерациясе законнары нигезендә опека һәм попечительлек
органнары тарафыннан бирелгән документ) мөрәҗәгать итүченең законлы вәкиле
вәкаләтләрен раслый торган документ - граждан хәле актларын рәсмиләштерүнең
бердәм дәүләт реестры йә социаль тәэмин итүнең бердәм дәүләт мәгълүмат
системасы;
10) ышанычнамәне бирү һәм карап тоту факты турында белешмәләр нотариатның бердәм мәгълүмат системасы.
2.6.2.
Мөрәҗәгать итүче Регламентның 2.6.1 пунктының 1 - 9 бүлекләрендә
күрсәтелгән документларны (белешмәләрне) мондый документларны төзүгә һәм
имзалауга вәкаләтле затларның көчәйтелгән квалификацияле имзасы белән
таныкланган электрон документлар формасында, гаризаны Республика порталы
ярдәмендә йә МФЦда кәгазь чыганакта биргәндә бирергә хокуклы.
2.6.3.
Муниципаль хезмәт күрсәтелгән очракта, Республика порталы ярдәмендә
алдан ук (проактив) режимда күрсәтелгән очракта, Регламентның 1.6.1 пунктында
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каралган, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен билгеләнгән
автоматлаштырылган мәгълүмат системасында булган һәм Регламентның 1.6
пунктында күрсәтелгән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәткәндә алынган
белешмәләр кулланыла.
2.6.4.
Күрсәтелгән дәүләт хакимияте органнары, муниципаль район җирле
үзидарә органнары, башкарма комитет тарафыннан документлар һәм белешмәләр
тапшырмау муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигез булып тормый.
2.6.5 Күрсәтелгән органнарның соралган һәм кулланышта булган документларны
яисә белешмәләрне тапшырмаган (үз вакытында тапшырмаган) вазыйфаи заты һәм
(яисә) хезмәткәре Россия Федерациясе законнары нигезендә административ,
дисциплинар яисә башка җаваплылыкка тартылырга тиеш.
2.6.6. Мөрәҗәгать итүчедән документлар таләп итү тыела, шул исәптән дәүләт
органнары, җирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары яисә җирле үзидарә
органнары карамагындагы оешмалар карамагындагы муниципаль хезмәт күрсәткән
өчен мөрәҗәгать итүче тарафыннан түләү кертелүне раслый торган белешмәләрне
таләп итү тыела.
Дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары яисә җирле
үзидарә органнары карамагындагы оешмалар карамагында булган белешмәләрне
мөрәҗәгать итүче тарафыннан тапшырмау мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт
күрсәтүдән баш тарту өчен нигез була алмый.
2.7.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабулитүдән
баш тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге (документларны асылы буенча
карамыйча кире кайтару)

2.7.1. Документлар кабул итүдән баш тарту өчен түбәндәгеләр нигез була:

1)Регламентның 2.5.1 пункты нигезендә мөрәҗәгать итүче тарафыннан
мөстәкыйль рәвештә бирелергә тиешле документларны тапшырмау яисә каршылыклы
белешмәләр булган документларны тапшыру;
2) ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек кысаларында соратылган законлы
вәкилләр турында белешмәләрнең расланмавы, гариза (сорау) бирүнең шуңа
вәкаләтле булмаган зат исеменнән булуы;
3) документларны тиешле булмаган органга тапшыру;
4) дөрес булмаган һәм (яисә) каршылыклы белешмәләр, әйтеп бетергесез
төзәтмәләр, җитди зарарланулар булган, аларның эчтәлеген бертөрле генә аңлатмый
торган документларны, үз көчен югалткан документларны тапшыру;
5) Регламент нигезендә муниципаль хезмәт алучы булмаган затныңмуниципаль
хезмәт күрсәтүне сорап мөрәҗәгать;
6) гаризаның электрон формасында мәҗбүри кырларны корректлы тутырмау,
электрон формада һәм тапшырылган документларда каршылыклы белешмәләр булу;
7) гариза (гарызнамә) һәм электрон рәвештә башка документлар гамәлдәге
законнарны бозып электрон имза белән имзаланган;
8) электрон документлар аларны бирү форматларына куелган таләпләргә туры
килми һәм (яисә) укылмый.
2.7.2. Муниципаль хезмәт күрсәтелгән очракта, республика порталында
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту юлы
белән алдан ук (проактив) режимда күрсәтелгән очракта, каралмаган.

2.7.3. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту нигезләренең исемлеге төгәл булып тора.
2.7.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гаризаны һәм документларны
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кабул итүдән баш тарту турындагы карар мөрәҗәгать итүче кабул иткәндә йә башкарма
комитетның җаваплы вазыйфаи заты тарафыннан ведомствоара мәгълүмати
хезмәттәшлекне кулланып муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны
(белешмәләрне) алганнан соң, гаризаны теркәгән көннән алып 7 эш көненнән артмаган
вакытта кабул ителә.
2.7.5. Муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш
тарту турындагы карар, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп, Регламентка 4 нче
кушымтада билгеләнгән форма нигезендә рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә
башкарма комитетның вәкаләтле вазыйфаи заты (башкарма комитет) тарафыннан
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзалана һәм мөрәҗәгать итүчегә
муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар кабул ителгән көнне Республика порталының һәм (яисә) КФҮдә шәхси
кабинетына җибәрелә.
2.7.6. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле гариза һәм документлар
Бердәм порталда бастырылган муниципаль хезмәт күрсәтү сроклары һәм тәртибе
турындагы мәгълүмат нигезендә бирелгән очракта, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле гариза һәм башка документларны кабул итүдән баш тарту тыела.
2.8.
Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору яисә күрсәтүдән
баш тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге

2.8.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр каралмаган.
2.8.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр исемлеге:
1) адресация объектын бирү турындагы гариза белән Регламентның 1.2

пунктында күрсәтелмәгән зат мөрәҗәгать итте;
2) ведомствоара гарызнамәгә җавап документның булмавы һәм (яисә) аның
адресын адреслау объектына бирү яисә аны бетерү өчен кирәкле мәгълүматның
булмавы турында сөйли, һәм тиешле документны мөрәҗәгать итүче (мөрәҗәгать итүче
вәкиле) үз инициативасы белән бирмәгән;
3) адресын бирү яисә аның адресын юкка чыгару объектына бирү бурычы
мөрәҗәгать итүчегә (мөрәҗәгать итүче вәкиленә) йөкләнгән документлар Россия
Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртипне бозып бирелгән;
4) Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 19.11.2014 № 1221 карары белән
расланган адресларны бирү, үзгәртү һәм бетерү кагыйдәләренең 5, 8 - 11 һәм 14 - 18
пунктларында күрсәтелгән адресланган объектка тапшыру яисә аның адресын
гамәлдән чыгару өчен очраклар һәм шартлар юк;
5) мөрәҗәгать итүче инициативасы буенча муниципаль хезмәт күрсәтү турында
гаризаны чакыртып алу.
2.8.3. Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр исемлеге төгәл
була.
2.8.5. Баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш
тарту турындагы карар Регламентка 2 нче кушымтада билгеләнгән форма нигезендә
рәсмиләштерелә, билгеләнгән тәртиптә вәкаләтле башкарма комитет (башкарма
комитет) вәкаләтле вазыйфаи заты тарафыннан көчәйтелгән квалификацияле электрон
имза белән имзалана һәм мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
турында карар кабул ителгән көнне Республика порталының һәм (яисә) МФЦда шәхси
кабинетына җибәрелә.
2.8.6. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза Бердәм порталда
бастырылган муниципаль хезмәт күрсәтүнең сроклары һәм тәртибе турындагы
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мәгълүмат нигезендә бирелгән очракта, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту
тыела.
2.9. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен алына торган дәүләт пошлинасын яисә
башка түләүне алу тәртибе, күләме һәм алу нигезләре
Муниципаль хезмәт түләүсез нигездә күрсәтелә.
2.10.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган
хезмәтләр исемлеге, шул исәптән муниципаль хезмәтләр күрсәтүдә катнашучы
оешмалар тарафыннан бирелә торган (бирелә торган) документ
(документлар) турында белешмәләр
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.11.
Кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр күрсәткән өчен түләүне
алу тәртибе, күләме һәм нигезләре муниципаль хезмәт күрсәтү өчен мондый
түләүнең күләмен исәпләү методикасы турында мәгълүматны да кертеп
Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми.
2.12. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында гарызнамә биргәндә,
муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы оешма тарафыннан күрсәтелә
торган хезмәт күрсәтелгәндә һәм мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсен
алганда чиратта көтүнең максималь срогы

2.12.1. Муниципаль хезмәт алуга гариза биргәндә көтү вакыты 15 минуттан

артмаска тиеш.
2.12.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең
максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы оешма тарафыннан күрсәтелә
торган муниципаль хезмәт һәм хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең
гарызнамәсен теркәү срогы һәм тәртибе, шул исәптән электрон рәвештә
2.13.1
МФЦга гариза биргән көнне шәхси мөрәҗәгатьтә мөрәҗәгать итүчегә
гаризаның җибәрелүен раслаучы теркәү номеры белән АИС МФЦдан расписка һәм
электрон гариза бирү датасы бирелә.
2.13.2
Гаризаны Республика порталы ярдәмендә мөрәҗәгать итүче гариза биргән
көнне Республика порталының шәхси кабинетында һәм электрон почта аша ала,
гаризаның теркәлү номеры һәм гариза бирү датасы күрсәтелгән гаризаның
җибәрелүен раслый.
2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтү залына, көтү залына, муниципаль хезмәт
күрсәтү турында запросларны тутыру урыннарына, аларны тутыру үрнәкләренә һәмһәр
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар исемлегенә, мондый
хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, текст һәм мультимедиа мәгълүматларын
урнаштыру һәм рәсмиләштерү, шул исәптән федераль законнар һәм инвалидларны
социаль яклау турында Татарстан Республикасы законнары нигезендә инвалидлар
өчен күрсәтелгән объектларның үтемлелеген тәэмин итүгә карата таләпләр
2.14.1.

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы система һәм янгын сүндерү
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системасы белән җиһазландырылган биналарда һәм биналарда гамәлгә ашырыла.
Мөрәҗәгать итүчеләрне кабул итү урыннары документларны рәсмиләштерү өчен
кирәкле җиһазлар, мәгълүмат стендлары белән җиһазландырыла.
Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына каршылыксыз керүе
(бинага уңайлы чыгу һәм алар чикләрендә күчеп йөрү) тәэмин ителә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, текстлы һәм мультимедиа
мәгълүматы мөрәҗәгать итүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән
инвалидларның чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла.
2.14.2.
Инвалидларны социаль яклау турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү урынына каршылыксыз керү максатларында
тәэмин ителә:
1) күрү һәм мөстәкыйль хәрәкәт итү функциясенең тотрыклы бозылуы булган
инвалидларны озата бару һәм аларга ярдәм күрсәтү;
2) транспорт чарасына утырту һәм аннан төшерү мөмкинлеге, шул исәптән
кресло-колясканы файдаланып;
3) инвалидларның хезмәт күрсәтүләргә тоткарлыксыз керүен тәэмин итү өчен
кирәкле җиһазларны һәм мәгълүмат йөртүчеләрне аларның тормыш эшчәнлеген
чикләүне исәпкә алып тиешенчә урнаштыру;
4) инвалидлар өчен тавыш һәм күрү мәгълүматын, шулай ук язуларны,
билгеләрне һәм башка текстлы һәм график мәгълүматны Брайль рельефлы-нокталы
шрифты белән башкарылган билгеләр белән кабатлау;
5) сурдотәрҗемәче һәм тифлосурдотәрҗемне кертү;
2.14.3.
Махсус укытуны раслаучы һәм Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль
яклау министрлыгының "Эт-үткәргечне махсус укытуны раслый торган документ
формасын һәм аны бирү тәртибен раслый торган документ формасын раслау турында"
2015 елның 22 июнендәге 386н номерлы боерыгы белән билгеләнгән рәвештә һәм
тәртиптә тапшырганда озатып йөрүче этне кертү Муниципаль хезмәт күрсәтү гамәлгә
ашырыла торган объектлардан һәм 2.14.2 пунктының 1 - 4 бүлекләрендә күрсәтелгән
муниципаль хезмәт күрсәткәндә кулланыла торган чаралардан инвалидларның
файдалана алуын тәэмин итү өлешендә таләпләр. Регламент 2016 елның 1 июленнән
соң файдалануга тапшырылган яисә модернизация үткән объектларга һәм чараларга
карата кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүләрдән файдалану мөмкинлеге һәм сыйфаты
күрсәткечләре, шул исәптән мөрәҗәгать итүченең муниципаль хезмәт күрсәткәндә
вазыйфаи затлар белән үзара хезмәттәшлеге саны һәм аларның дәвамлылыгы,
муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында мәгълүмат алу мөмкинлеге, шул
исәптән мәгълүмати-коммуникацион технологияләрдән файдаланып, дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгендә (шул исәптән тулы
күләмдә)муниципаль хезмәт күрсәтүнең мөмкинлеге йә мөмкинлеге булмау (шул
исәптән тулы күләмдә), җирле үзидарә органының теләсә кайсы Территориаль
бүлекчәсендә, мөрәҗәгать итүчене сайлау буенча (экстриториаль принцип), дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә дәүләт һәм (яки)
муниципаль хезмәтләр күрсәтү турындагы соратып алу юлы белән, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 15.1 статьясында каралган (комплекслы запрос)
2.15.1.
Муниципаль
хезмәт
күрсәтүнең
үтемлелек
күрсәткечләре
түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
1) җәмәгать транспортыннан файдалану мөмкинлеге булган зонада
документлар кабул итү, бирү алып барыла торган бинаның урнашуы;
2) гариза бирүчеләрдән документлар кабул ителә торган белгечләрнең, шулай
ук биналарның кирәкле санда булуы;
3) мәгълүмат стендларында муниципаль хезмәтне күрсәтү ысуллары, тәртибе
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һәм сроклары турында тулы мәгълүмат булу, муниципаль районның рәсми сайты,
Бердәм порталда, Республика порталында;
4) инвалидларга алар хезмәтләрен башка затлар белән бертигез дәрәҗәдә
алырга комачаулаучы каршылыкларны җиңүдә ярдәм күрсәтү.
2.15.2. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфат күрсәткечләре түбәндәгеләр
була:
1) документларны кабул итү һәм карау срокларын үтәү;
2) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алу срогын үтәү;
3) башкарма комитет хезмәткәрләре тарафыннан Регламентны бозуга карата
нигезле шикаятьләр булмау;
4) мөрәҗәгать итүченең вазыйфаи затлар белән үзара хезмәттәшлеге саны
(консультацияләрне исәпкә алмыйча):
4.1) муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә мөрәҗәгать итүченең МФЦ
хезмәткәрләре белән хезмәттәшлеге барлык кирәкле документлар белән гариза
биргәндә бер тапкыр гамәлгә ашырыла;
4.2) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен кәгазьдә электрон документның
нөсхәсе рәвешендә МФЦда алу кирәк булган очракта, бер тапкыр.
Муниципаль хезмәт күрсәтелгәндә мөрәҗәгать итүченең вазыйфаи затлар белән
бер мәртәбә хезмәттәшлеге озынлыгы 15 минуттан артмый.
Мөрәҗәгать итүче күчмә радиотелефон элемтәсе җайланмалары ярдәмендә,
Бердәм портал, Республика порталын, терминаль җайланмаларны кулланып,
муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын бәяләргә хокуклы.
2.15.3.
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең барышы турында мәгълүматны мөрәҗәгать
итүче Бердәм порталда яисә Республика порталында, КФҮ шәхси кабинетында алырга
мөмкин.
2.15.4.
Муниципаль хезмәт күрсәтү мөрәҗәгать итүчене яшәү урынына яисә
экстерриториаль принцип буенча фактта яшәү (булу) урынына бәйсез рәвештә сайлау
буенча теләсә кайсы МФЦда гамәлгә ашырыла.
Мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәтне комплекслы гарызнамә составында
алырга хокуклы.
2.16. Башка таләпләр, шул исәптән экстерриториаль принцип буенча муниципаль
хезмәт күрсәтү үзенчәлекләрен (муниципаль хезмәт экстерриториаль принцип
буенча күрсәтелсә) һәм электрон рәвештә муниципаль хезмәт күрсәтү
үзенчәлекләрен исәпкә ала торган
2.16.1.
Муниципаль хезмәтне электрон рәвештә күрсәткәндә мөрәҗәгать итүче
түбәндәгеләргә хокуклы:
а) Бердәм порталда һәм Республика порталында урнаштырылган муниципаль
хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында мәгълүмат алырга;
б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәкле башка документлар, шул исәптән электрон образлары 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1 өлешенең 7.2 пункты нигезендә Республика
порталыннан файдаланып таныкланган документларны һәм мәгълүматны бирү;
в) электрон рәвештә бирелгән муниципаль
хезмәт күрсәтү
турындагаризаларның үтәлеше турында белешмәләр алырга;
г) Республика порталы аша муниципаль хезмәт күрсәтүнең
сыйфатынбәяләргә.;
д) электрон документ формасында муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен
алырга;
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е) Башкарма комитетның, шулай ук аның вазыйфаи затларының, муниципаль
хезмәткәрләрнең республика порталы, федераль дәүләт мәгълүмат системасы
порталы аша дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар, аларның
вазыйфаи затлары, дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан башкарылган
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр шикаять бирү
процессын тәэмин итүче федераль дәүләт мәгълүмат системасы порталы аша шикаять
бирергә.
2.16.2.
Гаризаны формалаштыру Бердәм порталда, Республика порталында
гаризаның электрон формасын тутыру юлы белән башкарыла.
2.16.3.
Мөрәҗәгать итүчеләрнең МФЦга (алга таба - язма) кабул итүгә язылуы
Республика порталы, КФҮ контакт-үзәге телефоны аша башкарыла.
Мөрәҗәгать итүчегә кабул итү өчен теләсә нинди буш вакытка күпфункцияле
кабул итү графигының үзәгендә билгеләнгән чикләрдә язылу мөмкинлеге бирелә.
Билгеләнгән датага язылу әлеге дата башланганчы бер тәүлек кала тәмамлана.
Республика порталы ярдәмендә алдан язылуны гамәлгә ашыру өчен мөрәҗәгать
итүчегә соратып алына торган мәгълүматларны күрсәтергә кирәк, шул исәптән:
фамилиясен, исемен, атасының исемен (булган очракта);
телефон номеры;
электрон почта адресы (теләк
буенча);теләгән дата һәм кабул итү
вакыты.
Мөрәҗәгать итүче алдан язып куйганда хәбәр иткән белешмәләр туры килмәгән
очракта, мөрәҗәгать итүче шәхсән кабул иткәндә тапшырылган документларга алдан
язып кую юкка чыгарыла.
Алдан язылуны башкарганда, мөрәҗәгать итүчегә талонны раслау мөмкинлеге
тәэмин ителә. Әгәр мөрәҗәгать итүче электрон почта адресын хәбәр итсә, күрсәтелгән
адреска шулай ук, кабул итү датасын, вакытын һәм урынын күрсәтеп, алдан язылуны
раслау турында мәгълүмат җибәрелә.
Алдан язылуны гамәлгә ашырганда мөрәҗәгать итүче мәҗбүри тәртиптә хәбәр
ителә, алдан язылу кабул итүнең билгеләнгән вакытыннан соң 15 минут үткәннән соң
килгән очракта юкка чыгарыла.
Мөрәҗәгать итүче теләсә кайсы вакытта алдан язылудан баш тартырга хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендә идентификация һәм
аутентификация узудан тыш, мөрәҗәгать итүчедән башка гамәлләр кылуны, кабул итү
максатын күрсәтүне, шулай ук кабул итү өчен вакытлыча интервалның озынлыгын
исәпләү өчен кирәкле белешмәләрне бирүне таләп итү тыела.”
2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан
Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында (https://pravo.tatarstan.ru)
бастырып чыгарырга, Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы
составында Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.
3. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан (халыкка җиткерелгәннән) соң үз көченә керә.
Камай авыл җирлеге башлыгы
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