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Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына мохтаҗ гражданнарны
наем шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүгҽ исҽпкҽ кую буенча муниципаль
хезмҽт күрсҽтүнең административ регламентын раслау турында
«Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру турында»
2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законны гамҽлгҽ ашыру
максатларында, «Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимиятенең башкарма
органнары тарафыннан дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтүнең административ
регламентларын эшлҽү һҽм раслау тҽртибен раслау турында һҽм Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгҽрешлҽр кертү
хакында» 2010 елның 2 ноябрендҽге 880 номерлы Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинеты карарына таянып, «Татарстан Республикасы Балтач
муниципаль районында күрсҽтелҽ торган муниципаль хезмҽтлҽр исемлеген раслау
турында» 2019 елның 19 апрелендҽге 167 номерлы Татарстан Республикасы
Балтач район башкарма комитеты карары нигезендҽ Татарстан Республикасы
Балтач район башкарма комитеты карар бирҽ:
1. Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына мохтаҗ
гражданнарны наем шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүгҽ исҽпкҽ кую
буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең административ регламентын кушымта
нигезендҽ расларга.
2. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми
порталы» интернет – ресурсында бастырып чыгарырга һҽм Татарстан
Республикасы Балтач муниципаль районының рҽсми сайтында (baltasi.tatarstan.ru)
урнаштыру юлы белҽн халыкка җиткерергҽ.
3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Татарстан Республикасы
Балтач район башкарма комитеты җитҽкчесенең беренче урынбасарына йҿклҽргҽ.

Җитҽкче

А.Ф. Хҽйретдинов

Татарстан Республикасы
Балтач район башкарма комитетының
2021 елның «__» _____________________
_______ номерлы карарына
кушымта
Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына мохтаҗ гражданнарны наем шартнамәләре буенча торак урыннары бирүгә
исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽлеге административ регламенты (алга таба – Регламент) социаль файдаланудагы торак фондының
торак урыннарына мохтаҗ гражданнарны наем шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүгҽ исҽпкҽ кую буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең
(алга таба - муниципаль хезмҽт) стандартын һҽм тҽртибен билгели.
1.2. Хезмҽттҽн файдаланучылар: физик затлар.
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽр мҽнфҽгатьлҽрен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ мҿрҽҗҽгать итүченең вҽкалҽтле затлары һҽм физик затларның законлы
вҽкиллҽре (алга таба – мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) тҽкъдим итҽ ала.
Торак урыннары Россия Федерациясе Торак кодексында билгелҽнгҽн нигезлҽр буенча торак урыннарына мохтаҗлар дип танылган
гражданнарга һҽм башка федераль законда, Россия Федерациясе Президенты Указы, Татарстан Республикасы законы яисҽ җирле үзидарҽнең
вҽкиллекле органы акты белҽн билгелҽнгҽн нигезлҽр буенча социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына мохтаҗ гражданнарга
наем шартнамҽлҽре буенча торак урыннары түбҽндҽге очракта бирелҽ:
1) «Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарын наем шартнамҽлҽре буенча гражданнарның аларга торак урыннары
бирү хокукларын гамҽлгҽ ашыру турында» Татарстан Республикасы Законында (алга таба - 2015 елның 16 мартындагы 13-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы Законы) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ билгелҽнҽ торган гражданның һҽм аның белҽн даими яшҽүче гаилҽ ҽгъзаларының
кереме һҽм салым салынырга тиешле мҿлкҽт хакы 2015 елның 16 мартындагы 13-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ
билгелҽнҽ торган максималь күлҽмнҽн артмый;
2) «Татарстан Республикасы Дҽүлҽт торак фондыннан һҽм муниципаль торак фондыннан социаль наем шартнамҽлҽре буенча
гражданнарның аларга торак урыннары бирү хокукларын гамҽлгҽ ашыру турында» 2007 елның 13 июлендҽге 31-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы (алга таба - 2007 елның 13 июлендҽге 31-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы) белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
граждан аз керемле дип танылмаган һҽм танырга нигезлҽр юк.
1.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында мҽгълүмат бирү:
1.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүмат түбҽндҽгечҽ урнаштырыла:
1) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽре биналарында урнашкан муниципаль хезмҽт турында
визуаль һҽм текстлы мҽгълүматны үз эченҽ алган мҽгълүмат стендларында.
2) «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге муниципаль районның рҽсми сайтында (https://www.baltasi.tatarstan.ru);
3) Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында (https://uslugi.tatarstan.ru/ (алга таба - Республика
порталы);
4) Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр (функциялҽр) бердҽм порталында (https:// www.gosuslugi.ru/) (алга таба – Бердҽм портал);
5) «Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр реестры» дҽүлҽт мҽгълүмат системасында (http://frgu.tatar.ru) (алга
таба - Республика реестры).
1.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча консультациялҽр бирү түбҽндҽгечҽ гамҽлгҽ ашырыла:
1) дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽрендҽ телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - шҽхсҽн яки телефон аша;
2) Республика порталының интерактив формасында;
3) хезмҽт күрсҽтүгҽ вҽкалҽтле органда (алга таба - Орган):
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - шҽхсҽн яисҽ телефон аша;
язмача (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – басма чыганакта почта аша, электрон формада
электрон почта аша.
1.3.3. Бердҽм порталда, Республика порталында Республика реестрындагы белешмҽлҽр нигезендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү
тҽртибе һҽм вакытлары турында мҽгълүмат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бушлай бирелҽ.
Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытлары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүматтан нинди дҽ булса талҽплҽр үтҽмичҽ,
шул исҽптҽн, мҿрҽҗҽгать итүченең техник чараларына җайланмасын урнаштыру түлҽүне күздҽ тотучы программа тҽэминатының хокук иясе
белҽн лицензияле яисҽ башка килешү тҿзүне, мҿрҽҗҽгать итүчене теркҽүне яки авторизациялҽүне, яки аларга шҽхси мҽгълүматлар бирүне
талҽп итҽ торган программа тҽэминатыннан кулланмыйча гына файдалана ала.
1.3.4 Мҿрҽҗҽгать итүче шҽхсҽн яки телефон аша мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, кергҽн мҿрҽҗҽгать буенча, дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгенең, Башкарма комитетның урнашу урыны (штп Балтач, Ленин урамы, 42 нче йорт
Бүлекнең урнашу урыны: штп Балтач, Ленин урамы, 42 нче йорт.
Эш графигы:
дүшҽмбе – пҽнҗешҽмбе: 7.45 сҽгатьтҽн 17.00 сҽгатькҽ кадҽр;
җомга: 7.45 сҽгатьтҽн 17.00 сҽгатькҽ кадҽр
шимбҽ, якшҽмбе: ял кҿннҽре.
Ял итү һҽм туклану ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнҽ.
Белешмҽ ҿчен телефон: 8(84368) 2-54-27.
(адресы, эш графигы, белешмҽ телефоннары); муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе, гаризалар бирү ысуллары һҽм вакытлары
турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган гражданнар категориялҽре турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽрен җайга салучы
норматив хокукый актлар турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтү турындагы гаризаны карау ҿчен кирҽкле документлар исемлеге турында,
гаризаны кабул итү һҽм теркҽү вакытлары турында; муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында; рҽсми сайтта муниципаль хезмҽт
күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүматның урнашкан урыны турында; Татарстан Республикасы Балтач район башкарма комитетының
вазыйфаи затларының гамҽллҽренҽ яки гамҽл кылмауларына шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
Язма мҿрҽҗҽгать буенча бүлекнең муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен җаваплы вазыйфаи затлары язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибен һҽм Регламентның ҽлеге пунктында күрсҽтелгҽн мҽсьҽлҽлҽрне җентеклҽп аңлаталар һҽм мҿрҽҗҽгатьне
теркҽгҽн кҿннҽн алып ҿч эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җаваплар җибҽрҽлҽр. Җаваплар мҿрҽҗҽгать иткҽн телдҽ бирелҽ. Мҿрҽҗҽгать итү
телендҽ җавап бирү мҿмкин булмаган очракта, Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽре кулланыла.
1.3.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат Балтач муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм ТР Балтач
район башкарма комитеты биналарында гариза бирүчелҽр белҽн эшлҽү ҿчен куелган мҽгълүмат стендларында урнаштырыла.
Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрендҽ мҽгълүмат стендларында һҽм «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге
муниципаль районның рҽсми сайтында урнаштырыла торган мҽгълүмат Регламентның 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1

пунктларындагы муниципаль хезмҽт турындагы белешмҽлҽрне, ТР Балтач район башкарма комитетының урнашкан урыны, белешмҽ
телефоннары, эш вакыты, муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ гаризалар кабул итү графигы турында мҽгълүматны үз эченҽ ала.
1.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне җайга сала торган норматив хокукый актлар исемлеге (норматив хокукый актларның
реквизитларын һҽм аларны рҽсми бастырып чыгару чыганакларын күрсҽтеп) Бердҽм порталда, Республика реестрында, «Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтта, урнаштырылган.
Гамҽлдҽге редакциядҽ административ регламент тексты Бердҽм порталда, Республика реестрында, «Интернет» мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтта, Республика реестрында урнаштырылырга тиеш.
1.5. Регламентта түбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла:
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтҽ торган күпфункцияле үзҽкнең читтҽге эш урыны – «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр
күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽр эшчҽнлеген оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында» 2012 елның 22 декабрендҽге 1376 номерлы Россия
Федерациясе Хҿкүмҽте карары белҽн расланган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽр эшчҽнлеген оештыру
кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ муниципаль районның шҽһҽр (авыл) җирлегендҽ яки Татарстан Республикасы шҽһҽр округында
булдырылган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтҽ торган күпфункцияле үзҽкнең территориаль яктан аерымланган структур бүлекчҽсе
(офис);
техник хата - муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм документларга кертелгҽн белешмҽлҽрнең
(муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсенең) алар нигезендҽ белешмҽлҽр кертелҽ торган документлардагы белешмҽлҽргҽ туры килмҽвенҽ китергҽн хата
(хата, ялгыш язу, грамматик яки арифметик хата яки башка шундый хата);
БИАС (ЕСИА) – дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрне электрон рҽвештҽ күрсҽтү ҿчен кулланыла торган мҽгълүмат системаларының
үзара мҽгълүмати-технологик хезмҽттҽшлеген тҽэмин итҽ торган инфраструктурада идентификациялҽүнең һҽм аутентификациянең бердҽм
системасы.
Мҽгълүмати хезмҽттҽшлектҽ катнашучыларның (гариза бирүче гражданнарның һҽм башкарма хакимият органнарындагы һҽм җирле
үзидарҽ органнарындагы вазыйфаи затларының) дҽүлҽт мҽгълүмат системасында һҽм башка мҽгълүмат системаларында булган мҽгълүматны
рҿхсҽт белҽн файдалануын тҽэмин итҽ торган федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы;
КФҮ - «Татарстан Республикасында дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽге» дҽүлҽт бюджет
учреждениесе;
КФҮнең АМС (АИС МФЦ) - Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽклҽренең
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы.
Регламентта муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза (алга таба - гариза) дигҽнд «Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне
оештыру турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон) 2
статьясындагы 3 пункты нигезендҽ бирелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽ аңлашыла.

2. Муниципаль хезмәт күрсәтү стандарты
2.1. Муниципаль хезмҽт атамасы
Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына мохтаҗ гражданнарны наем шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүгҽ
исҽпкҽ кую
2.1.1 Хезмҽтне яисҽ талҽпне билгели торган норматив хокукый акт
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне җайга сала торган норматив хокукый актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын
һҽм аларны рҽсми бастырып чыгару чыганакларын күрсҽтеп), Бердҽм порталда, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ
муниципаль районның рҽсми сайтында, Республика реестрында урнаштырылган.
2.2. Җирле үзидарҽнең турыдан-туры муниципаль хезмҽт күрсҽтүче башкарма-боеру органы исеме
Татарстан Республикасы Балтач район башкарма комитеты
2.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе тасвирламасы
2.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булып түбҽндҽгелҽр тора:
1) социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына мохтаҗ гражданнарны наем шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүгҽ
исҽпкҽ кую турында карар (ҽлеге Регламентка 1 нче кушымта);
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар (ҽлеге Регламентка 2 нче кушымта).
2.3.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе «Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендҽге 63-ФЗ номерлы Федераль закон
(алга таба - 63-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендҽ ТР Балтач район башкарма комитеты вазыйфаи затының (яки Башкарма комитетның)
кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы куелган электрон документ рҽвешендҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Республика порталындагы шҽхси кабинетына
җибҽрелҽ.
2.3.3. Мҿрҽҗҽгать итүче сайлавы буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе Органда яисҽ КФҮтҽ басма чыганакка бастырылган,
тиешенчҽ Органның яисҽ КФҮнең вҽкалҽтле вазыйфаи затының мҿһере һҽм имзасы белҽн таныкланган электрон документ нҿсхҽсе рҽвешендҽ
бирелҽ.
2.3.4. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсенең гамҽлдҽ булу вакыты дҽвамында электрон документ формасында
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алырга хокуклы.
2.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү зарурлыгын
исҽпкҽ алып, Россия Федерациясе законнарында туктатып тору мҿмкинлеге каралган очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору
вакыты, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булып торучы документларны бирү (җибҽрү) вакыты
2.4.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакыты 30 эш кҿне тҽшкил итҽ.
2.4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын туктатып тору каралмаган.
2.4.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган электрон документ формасындагы документны мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җибҽрү
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен рҽсмилҽштерү һҽм теркҽү кҿнендҽ гамҽлгҽ ашырыла.

2.5. Законнар яки башка норматив хокукый актлар нигезендҽ муниципаль хезмҽтне, шулай ук муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽк булган
хезмҽтлҽрне күрсҽтү ҿчен кирҽкле, гариза бирүче тарафыннан тапшырылырга тиешле документларның тулы исемлеге, гариза бирүченең
аларны алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада алу ысуллары, аларны күрсҽтү тҽртибе
2.5.1. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүче түбҽндҽге документларны тапшыра:
1) шҽхесне раслый торган документ (Республика порталы аша мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта кирҽк түгел);
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиленең
вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ, (физик затларның законлы вҽкиллҽре мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта талҽп ителми);
3) гариза:
- басма чыганакта булган документ формасында (ҽлеге Регламентка 3 нче кушымта);
- Республика порталы аша мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, Регламентның 2.5.3 пункты талҽплҽре нигезендҽ имзаланган электрон формада
(тиешле белешмҽлҽрне гаризаның электрон формасына кертү юлы белҽн тутырыла);
4) мҿрҽҗҽгать итүче белҽн бергҽ даими яшҽүче һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларының паспортлары яки шҽхесне раслаучы башка
документлар;
5) мҿрҽҗҽгать итүче граждан гаилҽсенең составын раслаучы документлар («Дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүне оештыру
турында» 2010 елның 27 июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 6 ҿлешенең 3, 3.1 һҽм 12 пунктларында каралган
ҿлешендҽ):
3 пункт:
- чит дҽүлҽтнең компетентлы органнары тарафыннан бирелгҽн Граждан хҽле актларын дҽүлҽт теркҽвенҽ алу турындагы таныклыклар
һҽм аларның нотариаль яктан расланган рус теленҽ тҽрҗемҽсе.
3.1 пункт:
- Граждан хҽле актларын теркҽү органнары яки Россия Федерациясе консуллык учреждениелҽре тарафыннан бирелгҽн уллыкка алу
турында таныклыклар.
12 пункт:
- җинаять эшлҽре буенча тикшерү, тикшерү органнары тарафыннан бирелгҽн (рҽсмилҽштерелгҽн) документлар, граждан яки
административ суд эшчҽнлеге яки арбитраж судларда суд эшчҽнлеге барышында бирелгҽн (рҽсмилҽштерелгҽн) документлар, шул исҽптҽн
гомуми юрисдикция судларының һҽм арбитраж судларның карарлары, хҿкем карарлары, билгелҽмҽлҽре һҽм карарлары.
6) 2015 елның 16 мартындагы 13-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 8 (6 ҿлешеннҽн тыш), 13 һҽм 15 статьяларында
күрсҽтелгҽн документлар:
8 статья:
- җирле үзидарҽ органының хисап чоры дҽвамында хезмҽткҽ сҽлҽтле балигъ булмаганнарны үзлҽренең керемнҽрен, шул исҽптҽн
хезмҽт һҽм (яки) шҽхси эшкуарлык эшчҽнлегеннҽн, хисап чорының бер аенда да раслый яки мҿстҽкыйль рҽвештҽ декларацияли алмаган
очракларда хисап чоры дҽвамында керемнҽре булмаган дип тану турында карары;
- урта һҿнҽри яки югары белем бирү оешмаларында эшкҽ яраклы балигъ булмаган гаилҽ ҽгъзаларының уку фактын раслаучы
документлар;
- керемнҽр турында мҿстҽкыйль документаль рҽвештҽ расларга ярамый торган декларация;
- шҽхси эшкуарның керемнҽрен һҽм чыгымнарын һҽм хуҗалык операциялҽрен исҽпкҽ алу кенҽгҽсендҽге мҽгълүматлар (авыл
хуҗалыгы товарлары җитештерүчелҽр ҿчен салым салуның гомуми һҽм гадилҽштерелгҽн системасын (бердҽм авыл хуҗалыгы салымы);
- узган салым чорында салым декларациялҽренең күчермҽлҽре (эшчҽнлекнең аерым тҿрлҽре ҿчен билгелҽнгҽн керемгҽ бердҽм салым
рҽвешендҽ салым салу системасын кулланучы шҽхси эшкуарлар ҿчен декларациялҽр кабул итү турында салым органы тамгасы белҽн);
- гаилҽнең һҽр ҽгъзасының кереме исҽбе;
- вакытлы хезмҽт шартнамҽлҽре буенча башкарыла торган сезонлы, вакытлы һҽм башка тҿр эшлҽр ҿчен түлҽү суммалары, гражданхокукый характердагы шартнамҽлҽрне үтҽүдҽн керемнҽр, шулай ук эшкуарлык һҽм башка эшчҽнлектҽн кергҽн керемнҽр турында белешмҽлҽр;
- крестьян (фермер) хуҗалыгы ҽгъзалары булган гражданнар тарафыннан алынган керемнҽр турында белешмҽлҽр;
- күчемсез һҽм башка мҿлкҽтне арендага (наемга, субарендага, поднаемга) бирүдҽн кергҽн керемнҽр турында белешмҽлҽр;
- барлык салым һҽм җыемнар түлҽү турында мҽгълүмат.
13 статья:
- салым салынырга тиешле һҽм гражданнарны наем шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүгҽ мохтаҗлар дип тану ҿчен исҽпкҽ
алына торган мҿлкҽт исемлегенҽ кергҽн сатылган мҿлкҽтнең хакы турында белешмҽлҽр.
15 статья:
- гражданнар милкендҽ булган һҽм исҽпкҽ алынырга тиешле транспорт чараларын бҽялҽү турында бҽялҽү эшчҽнлеге субъекты
хисабы;
- торак-тҿзелеш, гараж һҽм дача кулланучылар кооперативларында пай җыемнары бҽясе турында мҽгълүматлар (торак-тҿзелеш,
гараж һҽм дача кулланучылар кооперативлары тарафыннан раслана).
2.5.2. Гариза һҽм беркетеп бирелгҽн документлар мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан түбҽндҽге ысулларның берсе белҽн тапшырылырга
(җибҽрелергҽ) мҿмкин:
1) Регламентның 2.5.4 пункты талҽплҽренҽ туры килҽ торган электрон документлар рҽвешендҽ КФҮ аша һҽм басма чыганакта һҽм
электрон документлар рҽвешендҽ;
2) Республика порталы аша электрон рҽвештҽ баланы уллыкка алган мҿрҽҗҽгать итүче мҿрҽҗҽгать иткҽн, аның туу турында
таныклыгында уллыкка алучы ата-ана сыйфатында язылмаган очрагыннан тыш.
3) Органга шҽхсҽн яки басма чыганакта почта элемтҽсе аша. Гариза һҽм аңа беркетеп бирелҽ торган документлар почта элемтҽсе аша
җибҽрелгҽндҽ, алар билгелҽнгҽн тҽртиптҽ раслана.
2.5.3. Республика порталы аша җибҽрелгҽн гаризага мҿрҽҗҽгать итүченең гади электрон имзасы салына.
Гади электрон имза алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итүчегҽ БИАСда теркҽлү (аутентификация) процедурасын узарга, шулай ук исҽпкҽ кую
язмасын расларга кирҽк.
Регламентның 2.5.1 пунктындагы 2, 5, 6 пунктчаларында күрсҽтелгҽн электрон документлар (документларның электрон үрнҽклҽре)
мондый документларны тҿзүгҽ һҽм имзалауга вҽкалҽтле затларның, шул исҽптҽн нотариусларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн
раслана.
Гаризага беркетеп бирелҽ торган электрон документлар (документларның электрон үрнҽклҽре), шул исҽптҽн ышанычнамҽлҽр pdf, jpg,
jpeg, png, tif, doc, docx, rtf форматларында 50 Мбайттан да артмаган күлҽмдҽге файллар рҽвешендҽ җибҽрелҽ.
Электрон документларның (электрон документ үрнҽклҽренең) сыйфаты документ текстын тулы күлҽмдҽ укырга һҽм документ
реквизитларын танырга мҿмкинлек бирергҽ тиеш.
2.5.4. Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн түбҽндҽгелҽрне талҽп итү тыела:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү белҽн бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга сала торган норматив хокукый
актларда аларны тапшыру яисҽ гамҽллҽрне башкару каралмаган документларны һҽм мҽгълүматны бирү, гамҽллҽр башкару;
2) гамҽллҽр, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле һҽм башка дҽүлҽт органнарына, җирле үзидарҽ органнарына,
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итү белҽн бҽйле булган һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле булган килештерүлҽрне башкару, 210-ФЗ
номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн исемлеккҽ кертелгҽн хезмҽтлҽрне күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелҽ торган
хезмҽт күрсҽтүлҽрдҽн, документлар һҽм мҽгълүмат алудан тыш (кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр);

3) түбҽндҽге очраклардан тыш, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн яки муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн беренчел баш тарткан вакытта документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес түгеллеге турында хҽбҽр ителмҽгҽн документлар яисҽ
мҽгълүмат бирүне:
а) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гаризаны беренче тапкыр биргҽннҽн соң муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ кагылышлы норматив
хокукый актларның талҽплҽрен үзгҽрүе;
б) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гаризада һҽм мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн беренчел баш тартканнан соң бирелгҽн һҽм элек бирелгҽн документлар
комплектына кертелмҽгҽн документларда хаталар булу;
в) документларның гамҽлдҽ булу вакыты тҽмамлану яки муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн яисҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн беренчел баш тартканнан соң мҽгълүматның үзгҽрүе;
г) муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн беренчел баш тарткан
очракта, Органның вазыйфаи затының, КФҮ хезмҽткҽренең хаталы яки хокукка каршы гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) фактын (билгелҽрен)
ачыклау, бу хакта муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн беренчел баш тарткан очракта Орган җитҽкчесе
имзасы белҽн язма рҽвештҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ хҽбҽр ителҽ, шулай ук китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенҽлҽр;
4) басма чыганактагы электрон үрнҽклҽре 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ
расланган документларны һҽм мҽгълүматны басма чыганакта тапшыру, мондый документларга тамгалар кую яисҽ аларны алу дҽүлҽт яисҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең кирҽкле шарты булып торган очраклардан һҽм федераль законнарда билгелҽнгҽн башка очраклардан тыш.
2.6. Дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яисҽ җирле үзидарҽ органнары ведомство буйсынуында булган
оешмалар карамагындагы һҽм мҿрҽҗҽгать итүче тапшырырга хокуклы муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен норматив хокукый актлар нигезендҽ
кирҽкле документларның тулы исемлеге, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан аларны алу ысуллары, шул исҽптҽн электрон формада,
аларны тапшыру тҽртибе; ҽлеге документлар алар карамагында булган дҽүлҽт органы, җирле үзидарҽ органы яки оешма
2.6.1. Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында түбҽндҽгелҽр алына:
1) торак урынында яшҽү урыны буенча теркҽлгҽн гражданнар санын раслаучы белешмҽлҽр – күпфатирлы йортның идарҽче оешмасы
яисҽ исҽп-хисап үзҽге;
2) Граждан хҽле актларын теркҽүнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан үлемне дҽүлҽт теркҽвенҽ алу турында белешмҽлҽр - Россия ФСХ;
3) Граждан хҽле актларын теркҽүнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан тууны дҽүлҽт теркҽвенҽ алу турында белешмҽлҽр - Россия Федераль
салым хезмҽте;
4) Граждан хҽле актларын теркҽүнең бердҽм дҽүлҽт реестрыннан никахны теркҽү (аерылу) турында белешмҽлҽр - Россия ФСХ;
5) яшҽү урыны һҽм тору урыны буенча теркҽү исҽбе турында белешмҽлҽр-Россия ЭЭМ;
6) Күчемсез милек объектына ЕГРНнан ҿземтҽ - Дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте (Росреестр);
7) булган (бар) күчемсез милек объектларына аерым затның хокуклары турында бердҽм дҽүлҽт реестрыннан ҿземтҽ – Дҽүлҽт теркҽве,
кадастр һҽм картография федераль хезмҽте (Росреестр);
8) җирле үзидарҽ органының гражданнарны аз керемлелҽр дип тану турында карары;
9) граждан һҽм аның гаилҽ ҽгъзалары билҽгҽн торак урыныннан файдалану хокукын раслаучы документлар (шартнамҽ, ордер, торак
урыны бирү турында карар һҽм башка документлар) - җирле үзидарҽ органы;
10) мҿрҽҗҽгать итүченең законлы вҽкиленең вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ (Россия Федерациясе Граждан хҽле актларын
теркҽү органнары тарафыннан бирелгҽн туу турында таныклык яки Россия Федерациясе законнары нигезендҽ опека һҽм попечительлек
органнары тарафыннан бирелгҽн документ ҿлешендҽ) - Граждан хҽле актларын теркҽүнең бердҽм дҽүлҽт реестры яки Социаль тҽэмин итүнең
бердҽм дҽүлҽт мҽгълүмат системасы;
11) фамилия-исем тҿркеменең, туу датасының, җенеснең һҽм СНИЛСның туры килүен тикшерү – Россия Федерациясе Пенсия
фонды;
12) паспортның гамҽлдҽ булуы турында белешмҽлҽр – Россия ЭЭМ;
13) ышанычнамҽ бирү һҽм аның эчтҽлеге турында белешмҽлҽр – нотариатның бердҽм мҽгълүмат системасы.
2.6.2. Мҿрҽҗҽгать итүче Регламентның 2.6.1 пунктындагы 1 – 9 пунктчаларында күрсҽтелгҽн документларны (белешмҽлҽрне)
гаризаларны тапшырганда мондый документларны тҿзүгҽ һҽм имзалауга вҽкалҽтле затларның кҿчҽйтелгҽн квалификацияле имзасы белҽн
таныкланган электрон документлар формасында бирергҽ хокуклы.
2.6.3. Регламентның 2.6.1 пунктында күрсҽтелгҽн дҽүлҽт хакимияте органнары, җирле үзидарҽ органнары тарафыннан
документларны һҽм белешмҽлҽрне тапшырмау (вакытында тапшырмау) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез була алмый.
2.6.4. Регламентның 2.6.1 пунктында күрсҽтелгҽн органнарның һҽм оешмаларның соратылган һҽм алар карамагында булган
документларны яисҽ белешмҽлҽрне тапшырмаган (вакытында тапшырмаган) вазыйфаи заты һҽм (яисҽ) хезмҽткҽре Россия Федерациясе
законнары нигезендҽ административ, дисциплинар яисҽ башка җаваплылыкка тартылырга тиеш.
2.6.5. Мҿрҽҗҽгать итүчедҽн дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яки җирле үзидарҽ органнары
ведомство буйсынуында булган оешмалар карамагындагы документларны, белешмҽлҽрне, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен түлҽү кертелүне раслый торган белешмҽлҽрне талҽп итү тыела.
Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан дҽүлҽт органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм дҽүлҽт органнары яки җирле үзидарҽ органнары
ведомство буйсынуында булган оешмалар карамагындагы белешмҽлҽрне үз эченҽ алган документларны тапшырмау мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тормый.
2.7. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
(документларны асылы буенча карамыйча кире кайтару)
2.7.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигез булып түбҽндҽгелҽр тора:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза вҽкалҽтлҽренҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү керми торган дҽүлҽт хакимияте органына,
җирле үзидарҽ органына яисҽ оешмага тапшырылган;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза формасында мҽҗбүри юлларны тулысынча тутырмау (дҿрес тутырмау, хаталы
тутыру);
3) тулы булмаган документлар комплекты тапшыру;
4) тапшырылган документларның муниципаль хезмҽт күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽн вакытта үз кҿчлҽрен югалткан булуы
(шҽхесне раслаучы документ; мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ, күрсҽтелгҽн зат тарафыннан муниципаль хезмҽт
күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта);
5) тапшырылган документлар текстында Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланмаган тҽртиптҽ бетерүлҽр
һҽм текстны тҿзҽтүлҽр булу;
6) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны электрон формада
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып бирү;

7) электрон формада бирелгҽн документларда муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен документларда булган мҽгълүматны һҽм
белешмҽлҽрне тулы күлҽмдҽ кулланырга мҿмкинлек бирми торган җитешсезлеклҽр булу;
8) гариза мҿрҽҗҽгать итүченең мҽнфҽгатьлҽрен яклау вҽкалҽте булмаган зат тарафыннан бирелгҽн булу.
2.7.2. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.7.3. Гаризаны һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар мҿрҽҗҽгать
итүчене кабул итү вакытында да, гаризаны теркҽгҽн кҿннҽн алып 9 эш кҿненнҽн артмаган вакыт эчендҽ Органның җаваплы вазыйфаи заты,
ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлектҽн файдаланып, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны (белешмҽлҽрне) алганнан
соң да кабул ителергҽ мҿмкин.
2.7.4. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар, баш тарту сҽбҽплҽрен күрсҽтеп,
ҽлеге регламентка 4 нче кушымтада билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, Органның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Орган) тарафыннан
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Республика порталында һҽм (яисҽ)
КФҮкҽ шҽхси кабинетына муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар кабул ителгҽн
кҿнне җибҽрелҽ.
2.7.5. Гариза һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар Бердҽм порталда, Республика порталында бастырылган
муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытлары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, гаризаны һҽм башка документларны
кабул итүдҽн баш тарту тыела.
2.8. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору яки муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең тулы исемлеге
2.8.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору ҿчен нигезлҽр юк.
2.8.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр:
1) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар (белешмҽлҽр) ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында алынган
документларга (белешмҽлҽргҽ) каршы килҽ;
2) мҿрҽҗҽгать итүче Россия Федерациясе гражданы булып тормый (Россия Федерациясенең халыкара шартнамҽсендҽ башкасы
каралмаган булса);
3) граждан аз керемле дип танылу яисҽ 2007 елның 13 июлендҽге 31-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белҽн
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гражданны аз керемле дип тану ҿчен нигезлҽр бар;
4) гражданның һҽм аның белҽн даими яшҽүче гаилҽ ҽгъзаларының керемнҽре һҽм аларның салым салынырга тиешле мҿлкҽте хакы
2015 елның 16 мартындагы 13-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 5 статьясы нигезендҽ билгелҽнҽ торган максималь күлҽмнҽн
артып китҽ.
2.8.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр исемлеге тҿгҽл булып тора.
2.8.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар, баш тарту сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, ҽлеге Регламентка 2 нче кушымтада
билгелҽнгҽн форма нигезендҽ рҽсмилҽштерелҽ, Органның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Орган) тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртиптҽ кҿчҽйтелгҽн
квалификацияле электрон имза белҽн имзалана һҽм мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Республика порталында һҽм (яисҽ) КФҮкҽ шҽхси кабинетына
муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар кабул ителгҽн кҿнне җибҽрелҽ
2.8.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза Бердҽм порталда, Республика порталында бастырылган муниципаль хезмҽт
күрсҽтү вакытлары һҽм тҽртибе турындагы мҽгълүмат нигезендҽ бирелгҽн очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту тыела.
2.9. Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽн ҿчен алына торган дҽүлҽт пошлинасы яки башка тҿрле түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Муниципаль хезмҽт түлҽүсез нигездҽ күрсҽтелҽ.
2.10. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган хезмҽтлҽр исемлеге, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы
оешмалар тарафыннан бирелҽ торган документ (документлар) турында мҽгълүмат
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
2.11. Мондый түлҽүнең күлҽмен исҽплҽү методикасы турында мҽгълүматны да кертеп, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри
булган хезмҽтлҽр ҿчен түлҽү алу тҽртибе, күлҽме һҽм нигезлҽре
Кирҽкле һҽм мҽҗбүри хезмҽтлҽр күрсҽтү талҽп ителми.
2.12. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешма тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽттҽн
файдалану турында гарызнамҽ биргҽндҽ һҽм мондый хезмҽтлҽр күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең максималь вакыты
2.12.1. Муниципаль хезмҽт алуга гариза биргҽндҽ кҿтү вакыты - 15 минуттан да артык түгел.
2.12.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен алганда чиратта кҿтүнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
2.13. Мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнаша торган оешма тарафыннан күрсҽтелҽ
торган хезмҽттҽн файдалану турында гарызнамҽсен, шул исҽптҽн электрон формада, теркҽү вакыты һҽм тҽртибе
2.13.1. КФҮкҽ шҽхси мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ гариза биргҽн кҿнне мҿрҽҗҽгать итүчегҽ КФҮнең АМСнан (АИС МФЦ) гаризаның
җибҽрелүен раслый торган теркҽлү номеры һҽм электрон гариза бирү датасы белҽн раслау кҽгазе (расписка) бирелҽ.
2.13.2. Гаризаны Республика порталы аша җибҽргҽндҽ, гариза биргҽн кҿнне мҿрҽҗҽгать итүче Республика порталының шҽхси
кабинетында һҽм электрон почта аша гаризаның теркҽлү номеры һҽм бирү датасы күрсҽтелгҽн гаризаның җибҽрелүен раслый торган хҽбҽрнамҽ
ала.
2.13.3. Органга шҽхсҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ гариза бирелгҽн кҿнне органның вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасыннан теркҽү номеры, гариза
бирү датасы һҽм тапшырылган документлар исемлеге белҽн раслау кҽгазе бирелҽ.
2.14. Муниципаль хезмҽт күрсҽтелҽ торган бүлмҽлҽргҽ, кҿтү залына, муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽлҽр тутыру урыннарына,
аларны тутыру үрнҽклҽре һҽм һҽр муниципаль хезмҽтне күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар исемлеге булган мҽгълүмат стендларына, мондый
хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедияле мҽгълүматны урнаштыруга һҽм рҽсмилҽштерүгҽ, шул исҽптҽн
инвалидларны социаль яклау турында федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ күрсҽтелгҽн объектларга
инвалидлар ҿчен керү мҿмкинлеген тҽэмин итүгҽ карата талҽплҽр
2.14.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү янгынга каршы система һҽм янгын сүндерү системасы белҽн җиһазландырылган биналарда һҽм
бүлмҽлҽрдҽ башкарыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрне кабул итү урыннары документларны рҽсмилҽштерү ҿчен кирҽкле мебель, мҽгълүмат стендлары белҽн
җиһазландырыла.

Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына тоткарлыксыз керү мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (бинага уңайлы керү-чыгу һҽм
аның эчендҽ хҽрҽкҽт итү).
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында визуаль, текстлы һҽм мультимедиа мҽгълүматы мҿрҽҗҽгать итүчелҽр ҿчен уңайлы
урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып урнаштырыла.
2.14.2. Инвалидларны социаль яклау турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ, муниципаль хезмҽт күрсҽтү урынына
тоткарлыксыз керҽ алу максатларында түбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) күрү һҽм мҿстҽкыйль хҽрҽкҽт функциясендҽ тотрыклы тайпылышлары булган инвалидларны озатып йҿрү һҽм аларга ярдҽм итү;
2) транспорт чарасына утырту һҽм аннан тҿшерү мҿмкинлеге, шул исҽптҽн кресло-коляска кулланып;
3) чиклҽнгҽн тормыш эшчҽнлеген исҽпкҽ алып, инвалидларның хезмҽт күрсҽтүгҽ тоткарлыксыз үтеп керүен тҽэмин итү ҿчен
җиһазларны һҽм мҽгълүмат чыганакларын тиешенчҽ урнаштыру;
4) инвалидларга кирҽкле тавышлы һҽм күреп кабул ителҽ торган мҽгълүматны, шулай ук язуларны, билгелҽрне һҽм башка текстлы
һҽм график мҽгълүматны рельефлы-нокталы Брайль шрифты белҽн башкарылган билгелҽр ярдҽмендҽ кабатлау;
5) сурдотҽрҗемҽче һҽм тифлосурдотҽрҗемҽче кертүгҽ рҿхсҽт;
6) этне махсус укытуны раслый торган һҽм «Озата йҿрүче этнең махсус ҿйрҽтелгҽн булуын раслаучы документ формасын һҽм аны
бирү тҽртибен раслау турында» 2015 елның 22 июнендҽге 386н номерлы Россия Федерациясе Хезмҽт һҽм социаль яклау министрлыгы боерыгы
белҽн билгелҽнгҽн формада һҽм тҽртиптҽ бирелгҽн документ булганда, озата йҿрүче этне кертүгҽ рҿхсҽт;
2.14.3. Инвалидларның муниципаль хезмҽт күрсҽтү гамҽлгҽ ашырыла торган объектлардан һҽм Регламентның 2.14.2 пунктындагы 1 4 пунктчаларында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ кулланыла торган чаралардан файдалана алуын тҽэмин итү ҿлешендҽ талҽплҽр
2016 елның 1 июленнҽн соң файдалануга тапшырылган яисҽ модернизация узган объектларга һҽм чараларга карата кулланыла.
2.15. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн һҽркем файдалана алырлык булуы һҽм сыйфаты күрсҽткечлҽре, шул исҽптҽн гариза бирүченең вазыйфаи
затлар белҽн аралашу саны һҽм аларның дҽвамлылыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең барышы турында мҽгълүмат алу мҿмкинлеге, шул
исҽптҽн мҽгълүмат-коммуникация технологиялҽрен кулланып, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүнең күпфункцияле үзҽгендҽ,
мҿрҽҗҽгать итүченең сайлап алу буенча (экстерриториаль принцип) җирле үзидарҽ башкарма комитеты органының телҽсҽ кайсы территориаль
бүлекчҽсендҽ 210 –ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында каралган дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү үзҽклҽрендҽ берничҽ
дҽүлҽт һҽм (яисҽ) муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү турында турында гарызнамҽ җибҽрү юлы белҽн (комплекслы гарызнамҽ) муниципаль хезмҽт
алу мҿмкинлеге булу яисҽ булмау (шул исҽптҽн тулы күлҽмдҽ)
2.15.1. Муниципаль хезмҽттҽн һҽркем файдалана алу күрсҽткечлҽренҽ түбҽндҽгелҽр керҽ:
документларны кабул итү һҽм бирү алып барыла торган бинаның җҽмҽгать транспортына якын зонада урнашуы;
белгечлҽрнең, шулай ук гариза бирүчелҽрдҽн документлар кабул итҽ торган бүлмҽлҽрнең җитҽрлек санда булуы;
мҽгълүмат стендларында, муниципаль районның рҽсми сайтында, Бердҽм порталда, Республика порталында муниципаль хезмҽт
күрсҽтү ысуллары, тҽртибе һҽм вакытлары турында тулы мҽгълүмат булуы;
инвалидларга хезмҽтлҽрдҽн башкалар белҽн бер дҽрҽҗҽдҽ файдаланырга комачаулаучы каршылыкларны узуда ярдҽм итү.
2.15.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфат күрсҽткечлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора:
1) документларны кабул итү һҽм карау вакытларын үтҽү;
2) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен алу вакытын үтҽү;
3) Орган хезмҽткҽрлҽре тарафыннан Регламентны бозуга карата нигезле шикаятьлҽр булмау.
4) мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлар белҽн үзара аралашу саны (консультациялҽрне исҽпкҽ алмыйча):
мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽтелгҽндҽ КФҮ хезмҽткҽре белҽн аралашуы гаризаны һҽм барлык кирҽкле
документларны биргҽндҽ бер тапкыр гамҽлгҽ ашырыла;
электрон документның басма чыганакта нҿсхҽсе формасында муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен КФҮтҽ алу кирҽк булган
очракта бер тапкыр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүченең вазыйфаи затлары белҽн бер аралашу дҽвамлылыгы 15 минуттан артмый.
Мҿрҽҗҽгать итүче күчмҽ радиотелефон элемтҽсе җайланмалары ярдҽмендҽ Бердҽм порталны, Республика порталын, терминал
җайланмаларын кулланып, муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын бҽялҽргҽ хокуклы.
2.15.3. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышы турында мҽгълүматны Бердҽм порталда яисҽ Республика порталында
шҽхси кабинетта, КФҮдҽ алырга мҿмкин.
2.15.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү мҿрҽҗҽгать итүченең яшҽү урынына яисҽ экстерриториаль принцип буенча фактта яшҽү (булу)
урынына бҽйсез рҽвештҽ сайлау буенча телҽсҽ кайсы КФҮтҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽтне комплекслы гарызнамҽ составында алырга хокуклы.
2.16. Башка талҽплҽр, шул исҽптҽн экстерриториаль принцип буенча муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең үзенчҽлеклҽрен (ҽгҽр муниципаль хезмҽт
экстерриториаль принцип буенча бирелсҽ) һҽм электрон формада муниципаль хезмҽт күрсҽтү үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ ала торган талҽплҽр
2.16.1. Муниципаль хезмҽт электрон формада күрсҽтелгҽндҽ, гариза бирүче түбҽндҽгелҽргҽ хокуклы:
1) Бердҽм порталда һҽм Республика Порталында урнаштырылган муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм вакытлары турында
мҽгълүмат алырга;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гариза һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле башка документлар, шул исҽптҽн
Республика порталын кулланып, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешенең 7.2 пункты нигезендҽ электрон үрнҽклҽре
расланган документларны һҽм мҽгълүматны бирергҽ;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында электрон формада бирелгҽн гаризаларны үтҽү барышы турында мҽгълүматлар алырга;
4) Республика порталы ярдҽмендҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең сыйфатын бҽялҽргҽ;
5) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен электрон документ формасында алырга;
6) Орган, шулай ук аның вазыйфаи затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарына һҽм гамҽленҽ (гамҽл кылмавына) Республика
порталы, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтүче органнар, аларның вазыйфаи затлары, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽткҽндҽ карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр (судтан тыш) шикаять белдерү
процессын тҽэмин итҽ торган федераль дҽүлҽт мҽгълүмат системасы порталы ярдҽмендҽ шикаять бирергҽ;
2.16.2. Гаризаны формалаштыру, гаризаны нинди дҽ булса башка формада ҿстҽмҽ бирү зарурлыгыннан башка, Республика
порталында гаризаның электрон формасын тутыру юлы белҽн башкарыла.
2.16.3. Республика порталында гариза формалаштырганда түбҽндҽгелҽр тҽэмин ителҽ:
1) гаризаны һҽм хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле башка документларны күчереп алу һҽм саклау мҿмкинлеге;
2) берничҽ мҿрҽҗҽгать итүче бергҽлҽп гариза бирүне күздҽ тоткан хезмҽтлҽр күрсҽтүне сорап мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, берничҽ
мҿрҽҗҽгать итүченең гаризаның бер электрон формасын берничҽ мҿрҽҗҽгать итүче тутыру мҿмкинлеге;
3) гаризаның электрон формасы күчермҽсен басма чыганакта бастыру мҿмкинлеге;
4) кулланучының телҽге буенча телҽсҽ кайсы вакытта, шул исҽптҽн кертүдҽ керткҽндҽ хаталар килеп чыкканда һҽм ҿчен гаризаның
электрон формасына күрсҽткечлҽрне кабат кертү ҿчен кире кайтарганда, гаризаның электрон формасына элек кертелгҽн күрсҽткечлҽрне саклап
калу;

5) БИАСда урнаштырылган белешмҽлҽрдҽн һҽм Бердҽм порталда, Республика порталында бастырылган белешмҽлҽрдҽн файдаланып,
Бердҽм идентификация һҽм аутентификация системасында булмаган белешмҽлҽргҽ кагылышлы ҿлешендҽ гаризаның электрон формасы
кырларын мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан белешмҽлҽр кертелгҽнче тутыру;
6) элек кертелгҽн мҽгълүматны югалтмыйча, гаризаның электрон формасын тутыруның телҽсҽ кайсы этапларына кире кайту
мҿмкинлеге;
7) мҿрҽҗҽгать итүченең Республика порталында элек бирелгҽн гаризаларга кимендҽ бер ел дҽвамында, шулай ук ҿлешчҽ
формалаштырылган гаризаларга - кимендҽ 3 ай эчендҽ керҽ алу мҿмкинлеге.
2.16.4. Мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең КФҮкҽ кабул итүгҽ язылуы (алга таба - язылу) Республика порталы, КФҮнең контакт-үзҽге
телефоны аша гамҽлгҽ ашырыла.
Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ күпфункцияле үзҽкнең кабул итү графигында билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ кабул итү ҿчен буш булган телҽсҽ нинди
датага һҽм вакытка язылу мҿмкинлеге бирелҽ.
Билгелҽнгҽн датага язылу бу дата башланганчы бер тҽүлек кала тҽмамлана.
Республика порталы ярдҽмендҽ алдан язылуны гамҽлгҽ ашыру ҿчен мҿрҽҗҽгать итүчегҽ соратып алына торган мҽгълүматларны, шул
исҽптҽн түбҽндҽгелҽрне күрсҽтергҽ кирҽк:
фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда);
телефон номеры;
электрон почта адресы (телҽге буенча);
үзе телҽгҽн дата һҽм кабул итү вакыты.
Алдан язылу вакытында мҿрҽҗҽгать итүче хҽбҽр иткҽн мҽгълүматларның шҽхси кабул итү вакытында мҿрҽҗҽгать итүче биргҽн
документларга туры килмҽве очрагында, алдан язылу гамҽлдҽн чыгарыла.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итүчегҽ раслау талоны чыгартып алу мҿмкинлеге бирелҽ. Мҿрҽҗҽгать итүче электрон
почта адресын хҽбҽр иткҽн очракта, күрсҽтелгҽн адреска шулай ук кабул итү датасы, вакыты һҽм урыны күрсҽтелгҽн алдан язылуны раслау
турында мҽгълүмат җибҽрелҽ.
Алдан язылуны гамҽлгҽ ашырганда мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул итүнең билгелҽнгҽн вакытыннан соң 15 минут үткҽннҽн соң килмҽгҽн
очракта, алдан язылу гамҽлдҽн чыгарылуы турында хҽбҽр ителҽ.
Мҿрҽҗҽгать итүче телҽсҽ кайсы вакытта алдан язылудан баш тартырга хокуклы.
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары нигезендҽ идентификация һҽм аутентификация үтүдҽн тыш, мҿрҽҗҽгать итүчедҽн
башка гамҽллҽр кылуны, кабул итү максатын күрсҽтүне, шулай ук кабул итү ҿчен вакыт интервалының озынлыгын исҽплҽү ҿчен кирҽкле
белешмҽлҽрне бирүне талҽп итү тыела.
3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм башкару вакытлары, аларны үтәү тәртибенә карата таләпләр, шул
исәптән административ процедураларны электрон формада башкару үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ гамҽллҽр эзлеклелеге тасвирламасы.
3.1.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү түбҽндҽге процедураларны үз эченҽ ала:
1) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультация бирү;
2) мҿрҽҗҽгать итүче тапшырган документлар комплектын кабул итү һҽм карау;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара гарызнамҽлҽр җибҽрү;
4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү;
5) мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (җибҽрү).
3.2. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ консультациялҽр бирү
3.2.1. Административ процедураны үти башлау ҿчен мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ бҽйле мҽсьҽлҽлҽр буенча
мҿрҽҗҽгате нигез була.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) булып түҽндҽгелҽр тора:
- мҿрҽҗҽгать итүче КФҮкҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ - КФҮ хезмҽткҽре;
- мҿрҽҗҽгать итүче Органга мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – тҿзелеш, архитектура һҽм торак-коммуналь хуҗалык бүлегенең ҽйдҽп баручы
белгече (алга таба – консультация бирү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.2.2. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында консультациялҽр алу ҿчен КФҮгҽ шҽхсҽн, телефон һҽм (яки)
электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы.
КФҮ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бирелҽ торган документларның составы, формасы һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен башка
мҽсьҽлҽлҽр буенча консультациялҽр бирҽ.
Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында мҽгълүматны ирекле файдаланудагы КФҮ сайтыннан
(http://mfc16.tatarstan.ru) ала ала.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: тапшырыла торган документларның составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча бирелгҽн консультациялҽр.
3.2.3. Мҿрҽҗҽгать итүче Органга телефон һҽм электрон почта аша мҿрҽҗҽгать итҽргҽ, шулай ук Республика порталында, Орган
сайтында муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе һҽм вакытлары буенча, шул исҽптҽн документларның составы, формасы һҽм муниципаль хезмҽт
алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация алырга хокуклы.
Консультация бирү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ Регламентның 1.3.4 пункты талҽплҽре нигезендҽ мҽгълүмат
бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн административ процедуралар мҿрҽҗҽгать кергҽн кҿннҽн ҿч эш кҿне эчендҽ башкарыла..
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: тапшырыла торган документларның составы, формасы
һҽм муниципаль хезмҽт алу ҿчен кирҽкле башка мҽсьҽлҽлҽр буенча бирелгҽн консультациялҽр.
3.3. Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан тапшырылган документлар комплектын кабул итү һҽм карау

3.3.1. Документларны КФҮ яки КФҮнең читтҽге эш урыны аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кабул итү.
3.3.1.1.Мҿрҽҗҽгать итүче (мҿрҽҗҽгать итүче вҽкиле) КФҮкҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽ белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ
һҽм Регламентның 2.5 пункты нигезендҽ документлар тапшыра.
3.3.1.2. Гаризалар кабул итүче КФҮ хезмҽткҽре:
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;

мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен раслый;
документлар бирүче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килү-килмҽвен тикшерү үткҽрҽ;
КФҮнең АМСнда гаризаның электрон формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документларны басма чыганакта тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлауны
гамҽлгҽ ашыра;
КФҮнең АМСннан гаризаны чыгартып ала;
тикшерү һҽм имза кую ҿчен мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бирҽ;
имза куелганнан соң имзаланган гаризаны КФҮнең АМСна сканерлый;
электрон формада тапшырылган документларны яки сканерланган документларның электрон үрнҽклҽрен КФҮнең АМСна
урнаштыра, электрон эш формалаштыра;
имза куелган гаризаны һҽм басма чыганактагы документларның тҿп нҿсхҽлҽрен кире кайтара;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ документларны кабул итүне раслау кҽгазе (расписка) бирҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар гариза бирүче мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿндҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: җибҽрүгҽ ҽзер гариза һҽм документлар.
3.3.1.3. Мҿрҽҗҽгать итүче КФҮнең структур бүлекчҽсенҽ мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ КФҮ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать
итүчедҽн кабул ителгҽн документларны (электрон эшлҽр пакетлары составында) электрон формада Органга җибҽрҽ.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: Органга электрон хезмҽттҽшлек системасы аша
җибҽрелгҽн гариза һҽм документлар пакеты (электрон эш).
3.3.2. Республика порталы аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен электрон формада документлар кабул итү.
3.3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итүче электрон формада гариза бирү ҿчен түбҽндҽге гамҽллҽрне башкара:
авторизацияне үти;
электрон гариза формасын ача;
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбүри булган белешмҽлҽрне үз эченҽ алган электрон гариза формасын тутыра;
электрон формадагы документларны яки документларның электрон үрнҽклҽрен электрон гариза формасына беркетҽ (кирҽк
булганда);
электрон формада муниципаль хезмҽт күрсҽтү шартлары һҽм тҽртибе белҽн танышу һҽм ризалык бирү фактын раслый (электрон
гариза формасында ризалык турында тиешле тамга куя);
хҽбҽр ителгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген раслый (электрон гариза формасында тиешле тамга куя);
тутырылган электрон гаризаны җибҽрҽ (тиешле электрон гариза формасындагы тиешле тҿймҽгҽ баса);
электрон гариза Регламентның 2.5.3 пунктындагы талҽплҽр нигезендҽ (гади электрон имза һҽм (яисҽ) кҿчҽйтелгҽн квалификацияле
электрон имза белҽн) имзалана;
электрон гаризаны җибҽрү турында хҽбҽрнамҽ ала.
Формалаштырган гаризаны формат-логик тикшерү мҿрҽҗҽгать итүче гаризаның электрон формасында һҽр юлны тутырганнан соң
башкарыла. Гаризаның электрон формасында дҿрес тутырылмаган юл ачыкланганда, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ ачыкланган хатаның характеры һҽм
аны бетерү тҽртибе турында турыдан-туры гаризаның электрон формасында хҽбҽр ителҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнгҽн административ процедуралар гариза бирүче мҿрҽҗҽгать иткҽн кҿнне гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: электрон хезмҽттҽшлек системасы ярдҽмендҽ Органга
җибҽрелгҽн электрон эш.
3.3.3. Орган тарафыннан документлар комплектын карау
3.3.3.1. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле гариза һҽм башка документлар керү административ процедураны башкару ҿчен
нигез булып тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) булып тҿзелеш, архитектура һҽм торак-коммуналь
хуҗалык бүлегенең ҽйдҽп баручы белгече (алга таба - документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
3.3.3.2. Мҿрҽҗҽгать итүче гариза белҽн Башкарма комитетта мҿрҽҗҽгать иткҽн очракта, документлар кабул итү ҿчен җаваплы
вазыйфаи зат:
мҿрҽҗҽгать предметын билгели;
мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен билгели;
документлар бирүче затның вҽкалҽтлҽрен тикшерҽ;
документларның Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килү-килмҽүне тикшерҽ, тапшырылган документларның
билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ (документларның күчермҽлҽрен тиешенчҽ рҽсмилҽштерү, документларда сызулар, ҿстҽп язулар һҽм башка
килешенмҽгҽн тҿзҽтүлҽр булмау) туры килүен тикшерҽ;
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасында гаризаның электрон
формасын тутыра;
Регламентның 2.5 пунктында күрсҽтелгҽн документларны басма чыганакта тапшырганда, тапшырылган документларны сканерлый;
гаризаны кҽгазьгҽ чыгартып ала;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тикшерү һҽм имзалау ҿчен тапшыра;
имза куелганнан соң гаризаны сканерлый;
электрон формада тапшырылган документларны яки сканерланган документларның электрон үрнҽклҽрен дҽүлҽт һҽм муниципаль
хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасына утырта, электрон эш формалаштыра;
имзаланган гаризаны һҽм кҽгазь документларның тҿп нҿсхҽлҽрен мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кайтара;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ документларны кабул итүне раслау кҽгазен бирҽ.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булган очракта, документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризаны кабул итү ҿчен каршылыклар булу турында хҽбҽр итҽ һҽм, документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген аңлатып, документларны кире кайтара.
3.3.3.3. Документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, документларны карап тикшерүгҽ алганнан соң:
Гаризага эш номенклатурасы нигезендҽ номер һҽм «Документларны тикшерү» статусы бирҽ, бу Республика порталының шҽхси
кабинетында чагыла;
кергҽн электрон эшлҽрне, шул исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан электрон формада бирелгҽн документларны һҽм
документларның электрон үрнҽклҽрен ҿйрҽнҽ;
электрон документларның тулылыгын, укылышын тикшерҽ;
Бердҽм порталга мҿрҽҗҽгать итү юлы белҽн электрон имзаның дҿреслеге шартлары үтҽлешен тикшерҽ (мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза белҽн имзаланган электрон документларны тапшырылган очракта).
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн
баш тарту турында карар проектын ҽзерли.
Кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имзаны тикшерү нҽтиҗҽсендҽ аның дҿреслеге шартларын үтҽмҽү ачыкланган очракта, баш
тарту турындагы карар проектында 63-ФЗ номерлы Федераль законның 11 статьясындагы ҽлеге карарны кабул итүгҽ нигез булып торган
пунктлары булырга тиеш.

Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проекты, баш тарту сҽбҽплҽрен
күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ исеме күрсҽтелмҽгҽн, дҿрес булмаган һҽм
(яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽре булган, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн документлар (мҽгълүмат, белешмҽлҽр) турында
мҽгълүмат булырга тиеш), билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын килештерү Регламентның
3.5.3 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булмаган очракта, документларны
кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, гариза кергҽн кҿннҽн алып бер эш кҿне эчендҽ мҿрҽҗҽгать итүчегҽ гаризада күрсҽтелгҽн ысул белҽн
гариза керү турында гаризаның теркҽү номеры, гаризаны алу датасы, аңа беркетелгҽн документ файлларының исемнҽре исемлеге, муниципаль
хезмҽт нҽтиҗҽсен алу датасы күрсҽтелгҽн хҽбҽрнамҽне җибҽрҽ.
3.3.3.4. Регламентның 3.3.3.1, 3.3.3.3 пунктында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү, техник мҿмкинлек булганда, дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланы, автомат рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.3.3.5. Регламентның 3.3.3 пункты белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар гариза кергҽн кҿннҽн бер эш кҿне эчендҽ
башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: карауга кабул ителгҽн документлар комплекты яки
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проекты.
3.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽ катнашучы органнарга ведомствоара гарызнамҽлҽр җибҽрү
3.4.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез - административ процедураны башкаруга вҽкалҽтле вазыйфаи зат (хезмҽткҽр)
документларны кабул итү ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан (хезмҽткҽрдҽн) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн кабул ителгҽн документларны алу.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат (хезмҽткҽр) булып тҿзелеш, архитектура һҽм торак-коммуналь
хуҗалык бүлегенең ҽйдҽп баручы белгече (алга таба - ведомствоара гарызнамҽлҽр җибҽрү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
3.4.2. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне җибҽрү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат, Регламентның 2.6 пунктында каралган документларны һҽм
белешмҽлҽрне тапшыру турында гарызнамҽлҽрне ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша (техник мҿмкинлек булмаганда – башка
ысуллар белҽн) электрон формада тҿзи һҽм җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар карау ҿчен гариза кабул ителгҽн кҿнне башкарыла.
Процедуралар нҽтиҗҽсе: хакимият органнарына һҽм (яки) хакимият органнары карамагындагы оешмаларга җибҽрелгҽн
гарызнамҽлҽр.
3.4.3. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итүчелҽрнең белгечлҽре, ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн гарызнамҽлҽр
нигезендҽ, соратып алына торган документларны (мҽгълүматны) тапшыралар яки муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документ һҽм (яки)
мҽгълүмат булмау турында хҽбҽрнамҽлҽр (алга таба – баш тарту турында хҽбҽрнамҽ) җибҽрҽлҽр.
Ҽлеге пункт тарафыннан билгелҽнгҽн административ процедуралар түбҽндҽге вакытта башкарыла:
Росреестр белгечлҽре җибҽргҽн документлар (белешмҽлҽр) буенча - ҿч эш кҿненнҽн дҽ артык түгел;
калган тҽэмин итүчелҽр буенча – ҽгҽр дҽ федераль законнар, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең хокукый актлары һҽм Татарстан
Республикасының федераль законнар нигезендҽ кабул ителгҽн норматив-хокукый актлары белҽн ведомствоара гарызнамҽгҽ җавап ҽзерлҽүнең
һҽм җибҽрүнең башка вакытлары билгелҽнмҽгҽн булса, документ һҽм мҽгълүмат тапшыручы оешмага ведомствоара гарызнамҽ кергҽн кҿннҽн
алып биш кҿн эчендҽ.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар
(белешмҽлҽр) яисҽ ведомствоара гарызнамҽлҽр җибҽрү ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш тарту турында хҽбҽрнамҽ.
3.4.4. Ведомствоара гарызнамҽлҽрне җибҽрү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша соратып алына торган муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны
(белешмҽлҽрне) яисҽ документ һҽм (яисҽ) мҽгълүмат булмаганда баш тарту турында хҽбҽрнамҽне ала;
Регламентның 2.7.1 пунктында каралган нигезлҽр булганда, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн
баш тарту турында карар проектын ҽзерли.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проекты, баш тарту сҽбҽплҽрен
күрсҽтеп (муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр мондый документларга карата
билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозуга бҽйле булса, документларны кабул итүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрдҽ исеме күрсҽтелмҽгҽн, дҿрес булмаган һҽм
(яисҽ) каршылыклы белешмҽлҽре булган, билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозып рҽсмилҽштерелгҽн документлар (мҽгълүмат, белешмҽлҽр) турында
мҽгълүмат булырга тиеш), билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документ ҽйлҽнеше системасы аша килештерүгҽ җибҽрелҽ.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын килештерү Регламентның
3.5.3 пунктында каралган тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар бер эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар
(белешмҽлҽр) яисҽ ведомствоара гарызнамҽлҽрне җибҽрү ҿчен җаваплы вазыйфаи затка җибҽрелгҽн баш тарту турында хҽбҽрнамҽ, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проекты.
3.4.5. Техник мҿмкинлек булганда, Регламентның 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү, дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, шул исҽптҽн Регламентның 2.13
пункты нигезендҽ гариза теркҽгҽн мизгелдҽн алып автомат рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.4.6. Регламентның 3.4 пунктында күрсҽтелгҽн административ процедураларны үтҽүнең максималь вакыты алты эш кҿне тҽшкил
итҽ.

3.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү
3.5.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып, ведомствоара гарызнамҽлҽр җибҽрү ҿчен җаваплы вазыйфаи заттан
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар (белешмҽлҽр) керү тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып тҿзелеш, архитектура һҽм торак-коммуналь хуҗалык бүлегенең
ҽйдҽп баручы белгече (алга таба – муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат).
3.5.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документлар җыелмасын карый;
Регламентның 2.8.2 пунктында күрсҽтелгҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрне ачыклаганда, муниципаль
хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар проектын ҽзерли;
Регламентның 2.8.2 пунктында каралган муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽр булмаган очракта, муниципаль
хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча, Регламентның 2.3.1 пунктының 1 пунктчасы нигезендҽ муниципаль
хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү проектын ҽзерли;

муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең ҽзерлҽнгҽн проектын билгелҽнгҽн тҽртиптҽ электрон документлар ҽйлҽнеше системасы ярдҽмендҽ
килештерүгҽ җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар 20 эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны башкару нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: социаль файдаланудагы торак фондының торак
урыннарына мохтаҗ гражданнарны наем шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүгҽ исҽпкҽ кую турында карар проекты, муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар проекты.
3.5.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар проектын, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү нҽтиҗҽсе проектын килештерү һҽм имза кую (алга таба – документлар проекты) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе ҽзерлҽү ҿчен
җаваплы структур бүлекчҽ җитҽкчесе, Орган җитҽкчесе урынбасары, Орган җитҽкчесе тарафыннан башкарыла.
Кисҽтүлҽре булган ҽзерлҽнгҽн документ проектлары муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен ҽзерлҽү ҿчен җаваплы затка эшлҽп бетерү ҿчен
кире кайтарыла. Кисҽтүлҽрне бетергҽннҽн соң, документ проектлары килештерү һҽм имза кую ҿчен кабат тапшырыла.
Орган җитҽкчесе документ проектларын тикшергҽндҽ, Органның вазыйфаи затлары тарафыннан административ процедураларны
үтҽү вакытлары, аларның эзлеклелеге һҽм тулылыгы, Органның вҽкалҽтле вазыйфаи затларының электрон документ ҽйлҽнеше системасында
килештерүлҽре булу ҿлешендҽ Регламентны үтҽүне тикшерҽ.
Административ процедураларны үтҽү вакытлары, аларның эзлеклелеге һҽм тулылыгы ҿлешендҽ хокук бозулар ачыкланган очракта,
Орган Җитҽкчесе Регламентның 4.3 пункты нигезендҽ, хокук бозуларга юл куйган җаваплы затларны җаваплылыкка тарту инициативасы белҽн
чыга.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар ике эш кҿне дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле
документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар, социаль файдаланудагы торак
фондының торак урыннарына мохтаҗ гражданнарны наем шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүгҽ исҽпкҽ кую турында карар.
3.5.4. Техник мҿмкинлек булганда, Регламентның 3.5.2, 3.5.3 пунктларында күрсҽтелгҽн процедураларны үтҽү дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, автомат рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
3.6. Мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирү (җибҽрү)
3.6.1. Административ процедураны башкару ҿчен нигез булып административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи затның
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне раслый торган документ алуы тора.
Административ процедураны үтҽү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат булып тҿзелеш, архитектура һҽм торак-коммуналь хуҗалык бүлегенең
ҽйдҽп баручы белгече (алга таба-документлар бирү (җибҽрү) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат) тора.
3.6.2. Документлар бирү (җибҽрү) ҿчен җаваплы вазыйфаи зат:
дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы документларын алып бару
ярдҽмче системасына муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълүматларны теркҽүне һҽм кертүне тҽэмин итҽ;
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) гаризада күрсҽтелгҽн ысул белҽнмуниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында һҽм
муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен Органда яисҽ КФҮтҽ алу мҿмкинлеге турында хҽбҽр итҽ.
Техник мҿмкинлек булганда, процедураларны үтҽү, дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен билгелҽнгҽн
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасын кулланып, автомат рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар Органның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Башкарма комитет)
тарафыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтүне (күрсҽтүдҽн баш тартуны) раслый торга документка имза куйган кҿннҽн алып бер эш кҿне
дҽвамында башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында
мҽгълүматны мҽгълүмат системаларында урнаштыру, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре һҽм аны алу ысуллары турында мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ (аның вҽкиленҽ) хҽбҽр итү.
3.6.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽрен бирү (җибҽрү) тҽртибе:
3.6.3.1 Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен сорап КФҮкҽ мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, КФҮ хезмҽткҽре мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итүче талҽбе буенча, электрон документ нҿсхҽсе белҽн бергҽ, аңа электрон
документның нҿсхҽсен басма чыганакка чыгару юлы белҽн бирелергҽ мҿмкин.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итүче килгҽн кҿнне КФҮ эше
регламентында билгелҽнгҽн вакытларда башкарыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: КФҮнең АМСда муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен
бирү фактын теркҽү.
3.6.3.2. Мҿрҽҗҽгать итүче Республика порталы аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен сорап мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган, Органның вҽкалҽтле вазыйфаи затының (Органның) кҿчҽйтелгҽн электрон имзасы белҽн
имзаланган документның электрон үрнҽге шҽхси кабинетка автомат рҽвештҽ җибҽрелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар Органның вҽкалҽтле вазыйфаи заты (Орган) тарафыннан
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне (күрсҽтүдҽн баш тартуны) раслаучы документка имза куйган кҿнне үтҽлҽ.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: Республика порталын кулланып, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ
муниципаль хезмҽт күрсҽтүне (шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тартуны) раслаучы документ җибҽрү (бирү).
3.6.3.3. Мҿрҽҗҽгать итүче муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен сорап Органга мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ, документларны бирү (җибҽрү) ҿчен
җаваплы вазыйфаи зат мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен бирҽ. Мҿрҽҗҽгать итүче талҽбе буенча, электрон документың басма
чыганактагы нҿсхҽсе белҽн бергҽ аңа электрон документның нҿсхҽсе алынмалы мҽгълүмат туплагычка яздыру юлы белҽн бирелҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар чират тҽртибендҽ, мҿрҽҗҽгать итүче килгҽн кҿнне Органның эчке
хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн вакытларда гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽсе булып түбҽндҽгелҽр тора: дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү ҿчен
билгелҽнгҽн автоматлаштырылган мҽгълүмат системасында муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсен бирү фактын теркҽү.
3.7. Техник хаталарны тҿзҽтү
3.7.1. Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта техник хаталар ачыкланган очракта, мҿрҽҗҽгать итүче Органга
түбҽндҽгелҽрне тапшыра:
техник хатаны тҿзҽтү турында гариза (ҽлеге регламентка 5 нче кушымта);
мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе буларак бирелгҽн техник хаталы документ;
техник хата булуны раслый торган юридик кҿчкҽ ия документлар.
Мҿрҽҗҽгать итүче (вҽкалҽтле вҽкил) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган документта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽге техник хатаны
тҿзҽтү турында гаризаны почта аша (шул исҽптҽн электрон почта аша) яисҽ Республика порталы яисҽ КФҮ аша бирҽ.
3.7.2. Документлар кабул итү ҿчен җаваплы белгеч техник хатаны тҿзҽтү турында гаризаны кабул итҽ, гаризаны һҽм аңа беркетелгҽн
документларны терки һҽм аларны документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазыйфаи затка тапшыра.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар гариза теркҽлгҽннҽн соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.

Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн, документларны эшкҽртү
ҿчен җаваплы вазыйфаи затка карап тикшерүгҽ җибҽрелгҽн гариза.
3.7.3. Документларны эшкҽртү ҿчен җаваплы вазыйфаи зат документларны карый һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган
документка тҿзҽтмҽлҽрне кертү максатыннан ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать
итүчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) техник хата булган документның тҿп нҿсхҽсен кире алып һҽм шҽхсҽн имза куйдырып, тҿзҽтелгҽн документны бирҽ
яисҽ мҿрҽҗҽгать итүче адресына почта аша (электрон почта аша) техник хаталы документның тҿп нҿсхҽсен Органга җибҽргҽндҽ документны
алу мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ.
Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган административ процедуралар техник хаталар ачыклаганнан яки телҽсҽ кайсы кызыксынган
заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алынганнан соң ике кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Административ процедураларны үтҽү нҽтиҗҽлҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: мҿрҽҗҽгать итүчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ.
4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары
4.1. Җаваплы вазыйфаи затларның муниципаль хезмҽт күрсҽтүгҽ талҽплҽрне билгели торган Регламент һҽм башка норматив хокукый актлар
нигезлҽмҽлҽрен үтҽүлҽрен һҽм башкаруларын, шулай ук алар тарафыннан карарлар кабул итүне агымдагы контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру
тҽртибе
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең хокукларын бозу очраклары
ачыклауны һҽм аларны бетерүне, муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешен тикшерүне, җирле үзидарҽ органындагы вазыйфаи
затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карата карарлар ҽзерлҽүне үз эченҽ ала.
Административ процедураларның үтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып түбҽндҽгелҽр тора:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча документлар проектларын тикшерү һҽм килештерү;
2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үткҽрелҽ торган эш башкаруны алып баруны тикшерү;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтү процедураларының үтҽлешенҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ контроль тикшерүлҽр үткҽрү.
Агымдагы контроль максатларында мҽгълүматларның электрон базасында булган белешмҽлҽр, хезмҽт корреспонденциясе, вазыйфаи
затларның телдҽн һҽм язма мҽгълүматы, административ процедураларны, тиешле документларны исҽпкҽ алу журналлары һҽм башка
белешмҽлҽр кулланыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуны контрольдҽ тоту һҽм карарлар кабул итү максатында җирле үзидарҽ органы
җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр бирелҽ.
Вазыйфаи затлар административ процедураларның вакытларын, эзлеклелеген һҽм эчтҽлеген бозу очраклары һҽм сҽбҽплҽре турында
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенҽ кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽлҽр, шулай ук хокук бозуларны бетерү буенча ашыгыч чаралар күрҽлҽр.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү буенча административ процедуралар белҽн билгелҽнгҽн гамҽллҽрнең эзлеклелеген саклауны агымдагы
контрольдҽ тотуны муниципаль хезмҽт күрсҽтү эшен оештыру ҿчен җаваплы җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе урынбасары, муниципаль хезмҽт
күрсҽтү эшен оештыру ҿчен җаваплы бүлек башлыгы тарафыннан башкарыла.
Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽлҽре турындагы
нигезлҽмҽлҽр һҽм вазыйфаи регламентлар белҽн билгелҽнҽ.
4.2. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгы һҽм сыйфаты буенча планлы һҽм планнан тыш тикшерүлҽрне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе һҽм
вакыты, шул исҽптҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары
Контроль тикшерүлҽр план буенча (җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты еллык яки еллык планнары нигезендҽ башкарыла) һҽм
планнан тыш булырга мҿмкин. Тикшерүлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт күрсҽтү белҽн бҽйле (комплекслы тикшерүлҽр) яки гариза
бирүченең конкрет мҿрҽҗҽгате буенча да барлык мҽсьҽлҽлҽр карала ала.
4.3. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затларының муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул итҽ торган карарлары һҽм
гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) ҿчен җаваплылык
Үткҽрелгҽн тикшерүлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча, мҿрҽҗҽгать итүчелҽрнең хокуклары бозылган очракта, гаепле затлар Россия
Федерациясе законнары нигезендҽ җаваплылыкка тартыла.
Җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итүченең мҿрҽҗҽгатьлҽрен вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплы.
Җирле үзидарҽ органының структур бүлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе урынбасары) ҽлеге Регламентның 3 бүлегендҽ күрсҽтелгҽн
административ гамҽллҽрне вакытында һҽм (яисҽ) тиешенчҽ үтҽмҽгҽн ҿчен җаваплы.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтү барышында кабул ителҽ (башкарыла) торган карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмаулар) ҿчен вазыйфаи
затлар һҽм башка муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җавап бирҽлҽр.
4.4. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне контрольдҽ тоту, шул исҽптҽн гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан контрольдҽ
тоту тҽртибенҽ һҽм формаларына карата талҽплҽрне характерлый торган нигезлҽмҽлҽр
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм оешмалары тарафыннан контрольдҽ тоту муниципаль хезмҽт
күрсҽткҽндҽ җирле үзидарҽ органы эшчҽнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмҽт күрсҽтү тҽртибе турында тулы, актуаль һҽм ышанычлы
мҽгълүмат алу һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү процессында мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карау мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ
ашырыла.
5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмаларның, шулай ук аларның вазыйфаи
затларының, муниципаль хезмәткәрләренең, хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан
тыш) шикаять бирү тәртибе
5.1. Мҿрҽҗҽгать итүчелҽр муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның муниципаль хезмҽткҽренең, җитҽкчесенең, күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең,
210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн оешмаларның, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренең
карарларына һҽм кылган гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) судка кадҽр шикаять бирергҽ хокуклы.
Гариза бирүче түбҽндҽге очракларда шикаять белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ ала:
1) муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында гарызнамҽне теркҽү вакытын, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында
күрсҽтелгҽн талҽпне бозу;
2) муниципаль хезмҽт күрсҽтү вакытын бозу. Ҽгҽр шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү функциясе тулы күлҽмдҽ
йҿклҽнгҽн булса, күрсҽтелгҽн очракта күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү мҿмкин;

3) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары,
муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган документларны яисҽ мҽгълүматны яисҽ гамҽллҽр башкаруны талҽп итү;
4) мҿрҽҗҽгать итүчедҽн муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары,
муниципаль хокукый актлар белҽн каралган документларны кабул итүдҽн баш тарту;
5) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Россия
Федерациясе субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн баш тарту нигезлҽре
каралмаган очракта, муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту. Ҽгҽр шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү функциясе тулы
күлҽмдҽ йҿклҽнгҽн булса, күрсҽтелгҽн очракта күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү мҿмкин;
6) дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Россия
Федерациясе субъектларының норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган түлҽүне талҽп итү;
7) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның яисҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының, күпфункцияле үзҽкнең,
күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн оешмаларның яисҽ
аларның хезмҽткҽренең муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн документларда басма хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн баш
тартуы яисҽ мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн вакытын бозуы. Ҽгҽр шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү функциясе тулы
күлҽмдҽ йҿклҽнгҽн булса, күрсҽтелгҽн очракта күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл
кылмавына) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү мҿмкин;
8) муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирү вакытын яки тҽртибен бозу;
9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Россия
Федерациясе субъектларының законнары һҽм башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка норматив
хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн туктатып тору нигезлҽре каралмаган булса, муниципаль хезмҽт күрсҽтүне туктатып тору.
Ҽгҽр шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ тиешле дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү функциясе тулы күлҽмдҽ йҿклҽнгҽн булса, күрсҽтелгҽн очракта күпфункцияле
үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан судка кадҽр
(судтан тыш) шикаять бирү мҿмкин;
10) муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итүчедҽн, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4
пунктында каралган очраклардан тыш, муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн яки муниципаль хезмҽт
күрсҽтүдҽн беренчел баш тарткан вакытта документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес түгеллеге турында хҽбҽр ителмҽгҽн документлар яисҽ
мҽгълүмат талҽп итү. Ҽгҽр шикаять белдерелҽ торган күпфункцияле үзҽккҽ 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3
ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле дҽүлҽт яисҽ муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү функциясе тулы күлҽмдҽ йҿклҽнгҽн булса, күрсҽтелгҽн
очракта күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) мҿрҽҗҽгать итүче
тарафыннан судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирү мҿмкин;
5.2. Шикаять язма рҽвештҽ басма чыганакта, электрон формада муниципаль хезмҽтне күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽккҽ яисҽ
күпфункцияле үзҽкнең оештыручысы булган дҽүлҽт хакимиятенең тиешле органына (алга таба - күпфункцияле үзҽкнең оештыручысы), шулай
ук 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга тапшырыла. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган
җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр югары органга (ул булган очракта) бирелҽ яисҽ ул булмаганда,
турыдан-туры муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесе тарафыннан карала. Күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр шушы күпфункцияле үзҽк җитҽкчесенҽ тапшырыла. Күпфункцияле үзҽкнең карарларына һҽм
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр күпфункцияле үзҽкнең оештыручысына яисҽ Татарстан Республикасы норматив хокукый акты
белҽн вҽкалҽтле вазыйфаи затка тапшырыла. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның
хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаятьлҽр ҽлеге оешма җитҽкчелҽренҽ тапшырыла.
Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының, муниципаль хезмҽткҽрнең,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган җитҽкчесенең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять почта аша, күпфункцияле үзҽк
аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрен, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның рҽсми сайтын, Бердҽм порталны яисҽ
Республика порталын, судка кадҽр шикаять бирүнең мҽгълүмат системасын файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене
шҽхси кабул итү вакытында алынырга мҿмкин. Күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ
(гамҽл кылмавына) шикаять почта аша, «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрен, күпфункцияле үзҽкнең рҽсми сайтын, Бердҽм
порталны яисҽ Республика порталын, судка кадҽр шикаять бирүнең мҽгълүмат системасын файдаланып җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук
мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхси кабул итү вакытында алынырга мҿмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
каралган оешмаларның, шулай ук аларның хезмҽткҽрлҽренең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять почта аша, «Интернет»
мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрен, ҽлеге оешмаларның рҽсми сайтларын, Бердҽм порталны яисҽ Республика порталын кулланып
җибҽрелергҽ мҿмкин, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчене шҽхси кабул итү вакытында алынырга мҿмкин.
5.3. Шикаятьтҽ түбҽндҽге мҽгълүматлар булырга тиеш:
1) карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) карата шикаять белдерелҽ торган муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның,
муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының яисҽ муниципаль хезмҽткҽренең, күпфункцияле үзҽкнең, аның җитҽкчесенең һҽм
(яисҽ) хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн оешмаларның, аларның җитҽкчесенең
һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽренең исеме;
2) мҿрҽҗҽгать итүче – физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта), яшҽү урыны турында мҽгълүмат
яисҽ мҿрҽҗҽгать итүче – юридик затның атамасы, урнашу урыны турында мҽгълүмат, шулай ук мҿрҽҗҽгать итүчегҽ җавап җибҽрелергҽ тиешле
элемтҽ ҿчен телефон номеры (номерлары), электрон почта адресы (адреслары) (булган очракта) һҽм почта адресы;
3) муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының, яки муниципаль
хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ
күрсҽтелгҽн оешмаларның яисҽ аларның хезмҽткҽренең шикаять ителүче карарлары һҽм гамҽллҽре (гамҽл кылмавы) турында белешмҽлҽр;
4) мҿрҽҗҽгать итүченең муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның вазыйфаи затының, яки
муниципаль хезмҽткҽрнең, күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽк хезмҽткҽренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы
1.1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн оешмаларның яисҽ аларның хезмҽткҽренең карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмавы) белҽн килешмҽвенҽ нигез булган
дҽлиллҽр. Мҿрҽҗҽгать итүче тарафыннан аның дҽлиллҽрен раслый торган документлар (булган очракта) яисҽ аларның күчермҽлҽре
тапшырылырга мҿмкин.
5.4. Кергҽн шикаять кергҽн кҿннең икенче эш кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча теркҽлергҽ тиеш.
5.5. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органга, күпфункцияле үзҽккҽ, күпфункцияле үзҽкнең оештыручысына, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларга яисҽ югары органга (ул булган очракта) кергҽн шикаять аны теркҽгҽннҽн соң
унбиш эш кҿне эчендҽ каралырга тиеш, ҽ муниципаль хезмҽт күрсҽтүче органның, күпфункцияле үзҽкнең, күпфункцияле үзҽкнең
оештыручысының, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның мҿрҽҗҽгать итүченең
документларын кабул итүдҽн яисҽ җибҽрелгҽн басма хаталарны һҽм хаталарны тҿзҽтүдҽн баш тартуына яисҽ мондый тҿзҽтүлҽрнең билгелҽнгҽн
вакытын бозуга карата шикаять белдергҽн очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн алып биш эш кҿне эчендҽ.
5.6. Шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге карарларның берсе кабул ителҽ:

1) шикаятьне канҽгатьлҽндерү, шул исҽптҽн кабул ителгҽн карарны гамҽлдҽн чыгару, муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсендҽ
бирелгҽн документларда җибҽрелгҽн хаталар һҽм ялгышларны тҿзҽтү, гариза бирүчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару формасында;
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерүдҽн баш тартыла.
Ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн карарны кабул иткҽн кҿннең икенче кҿненнҽн дҽ соңга калмыйча, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ язма рҽвештҽ һҽм
гариза бирүче телҽге буенча электрон формада шикаятьне карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре турында дҽлилле җавап җибҽрелҽ.
5.7. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиешле дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ муниципаль хезмҽт күрсҽткҽндҽ ачыкланган
җитешсезлеклҽрне кичекмҽстҽн бетерү максатларыннан муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган, күпфункцияле үзҽк, 210-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ күрсҽтелгҽн оешмалар тарафыннан башкарыла торган гамҽллҽр турында мҽгълүмат бирелҽ, шулай ук
китерелгҽн уңайсызлыклар ҿчен гафу үтенелҽ һҽм алга таба муниципаль хезмҽт алу максатларыннан мҿрҽҗҽгать итүче башкарырга тиешле
гамҽллҽр күрсҽтелҽ.
5.8. Шикаять канҽгатьлҽндерелергҽ тиеш түгел дип танылган очракта, мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кабул ителгҽн карарның сҽбҽплҽре
турында дҽлиллҽнгҽн аңлатмалар, шулай ук кабул ителгҽн карарга шикаять бирү тҽртибе турында мҽгълүмат бирелҽ.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү барышында яисҽ карап тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча административ хокук бозу составы билгелҽре яки
җинаять билгелҽре ачыкланганда, шикаятьне карап тикшерү буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн вазыйфаи зат, хезмҽткҽр булган материалларны
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына юллый.

Социаль файдаланудагы торак фондының
торак урыннарына мохтаҗ гражданнарны наем
шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүгҽ
исҽпкҽ кую буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең административ регламентына
1 нче кушымта
Форма
(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)
Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына мохтаҗ гражданнарны наем шартнамәләре буенча торак
урыннары бирүгә исәпкә кую турында
КАРАР
___________________ ел №___

_________елның ________________ ____ номерлы гаризасын һҽм аңа кушып бирелгҽн документлар, «Татарстан Республикасы Дҽүлҽт
торак фондыннан һҽм муниципаль торак фондыннан социаль наем шартнамҽлҽре буенча гражданнарның аларга торак урыннары бирү
хокукларын гамҽлгҽ ашыру турында» Татарстан Республикасы Законы нигезендҽ түбҽндҽгелҽрне социаль файдаланудагы торак фондының торак
урыннарына мохтаҗ гражданнарны наем шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүгҽ исҽпкҽ кую турында карар бирелде.
_____________________________________________
Һҽм аның белҽн бергҽ яшҽүче гаилҽ ҽгъзалары:
1. ___________________________________________________________
2. _______________________________________________
3. _________________________________________________
Исҽпкҽ кую датасы: _________________________________________________
Чиратта тору номеры: ______________________________________________________

Электрон имза турында белешмҽлҽр

Вазыйфаи зат (ФИА)

________________________________________
(органның вҽкалҽтле вазыйфаи зат имзасы)

Социаль файдаланудагы торак фондының
торак урыннарына мохтаҗ гражданнарны наем
шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүгҽ
исҽпкҽ кую буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең административ регламентына
2 нче кушымта
Форма
(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)
_________________________________
Кемгҽ: _________________________
Элемтҽ ҿчен мҽгълүмат: ____________
Вҽкил: _________________
Вҽкилнең элемтҽ ҿчен мҽгълүматлары:
_______________
Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында
ХӘБӘРНАМӘ
_________________ ел № _____________
________ елның_______________________ ________ номерлы (дата һәм номер) гаризаны карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге сҽбҽплҽр
аркасында муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту турында карар бирелде (кирәклесен күрсәтергә):
1. _________________________________
2. _______________________________
Баш тарту сҽбҽплҽрен аңлату: ___________________________________________
Ҿстҽмҽ рҽвештҽ хҽбҽр итҽбез: _________________________________________
(баш тарту сәбәпләрен бетерү өчен кирәкле мәгълүмат, шулай ук булган очракта башка өстәмә мәгълүмат күрсәтелә).

Электрон имза турында белешмҽлҽр

Вазыйфаи зат (ФИА)

____________________________________________
(органның вҽкалҽтле вазыйфаи заты имзасы)

Социаль файдаланудагы торак фондының
торак урыннарына мохтаҗ гражданнарны наем
шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүгҽ
исҽпкҽ кую буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең административ регламентына
3 нче кушымта

ФИА
Шҽхесне раслый торган документ:
(документ тҿре)
(сериясы, номеры)
(кем, кайчан биргҽн)
Теркҽлү адресы

Ышаныч кҽгазе буенча вҽкил, яисҽ законлы вҽкил:
ФИА
Шҽхесне раслый торган документ:
(документ тҿре)
(сериясы, номеры)
(кем, кайчан биргҽн)
Вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ реквизитлары:
Теркҽлү адресы

Элемтҽ ҿчен мҽгълҽмат:
1 тел. номеры
2 тел. номеры
эл. почта
Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына
мохтаҗ гражданнарны наем шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүгҽ исҽпкҽ кую турында
гариза
Мине гаилҽм белҽн социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына наем шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүгҽ
мохтаҗ гражданнар итеп исҽпкҽ куюны сорыйм (алга таба - исҽпкҽ кую).
Ҽлеге гариза белҽн мин һҽм гаилҽм ҽгъзалары (булган очракта) Россия Федерациясе гражданнары булып торуымны, Россия
Федерациясе Торак кодексы белҽн билгелҽнгҽн нигезлҽр буенча социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына наем
шартнамҽлҽре буенча торак урыннарына мохтаҗ гражданнар булуымны, шулай ук түбҽндҽгелҽрне раслыйм:
минем керемем һҽм минем белҽн даими яшҽүче гаилҽ ҽгъзаларының кереме һҽм салым салынырга тиешле мҿлкҽтебез хакы «Социаль
файдаланудагы торак фондының торак урыннары наем шартнамҽлҽре буенча гражданнарның аларга торак урыннары бирү хокукларын гамҽлгҽ
ашыру турында» 2015 елның 16 мартындагы 13-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 5 статьясы нигезендҽ билгелҽнҽ торган
максималь күлҽмнҽн артмый;
мин һҽм минем гаилҽ ҽгъзалары «Татарстан Республикасы Дҽүлҽт торак фондыннан һҽм муниципаль торак фондыннан социаль наем
шартнамҽлҽре буенча гражданнарның аларга торак урыннары бирү хокукларын гамҽлгҽ ашыру турында» 2007 елның 13 июлендҽге 31-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җирле үзидарҽ органнары тарафыннан аз керемлелҽр дип танылмады һҽм аз
керемлелҽр дип танылырга нигезлҽр юк.
Мин мине һҽм гаилҽм ҽгъзаларын исҽпкҽ алганнан соң, мин биргҽн мҽгълүматларның дҿрес булмавы ачыкланган очракта, мин һҽм
гаилҽм ҽгъзалары исҽптҽн алыначагы белҽн хҽбҽрдар.
Мин һҽм гаилҽмнең балигъ булган ҽгъзалары салым, таможня һҽм башка органнардагы керемнҽр һҽм мҿлкҽт турындагы белешмҽлҽрне
җирле үзидарҽ органы тарафыннан тикшерүгҽ үз ризалыгыбызны бирҽбез.
Минем гаилҽм составында _____ кеше:
1. Ир (хатын)_______________________________________________________
(никах турында таныклык реквизитлары, Ф.И.А., туган кҿне, ае, елы, паспорт сериясы, номеры, кем һҽм кайчан биргҽн,
СНИЛС, яшҽү урыны буенча теркҽлү адресы)

2. _______________________________________________________________
(туганлык мҿнҽсҽбҽтлҽре, Ф.И.А., туган кҿне, ае, елы, паспорт сериясы, номеры, кем һҽм кайчан биргҽн, СНИЛС, яшҽү урыны буенча
теркҽлү адресы)
3. _______________________________________________________________
(туганлык мҿнҽсҽбҽтлҽре, Ф.И.А., туган кҿне, ае, елы, паспорт сериясы, номеры, кем һҽм кайчан биргҽн, СНИЛС, яшҽү урыны буенча
теркҽлү адресы)
Мин һҽм гаилҽ ҽгъзалары ҽлеге белешмҽлҽрнең дҿреслеген һҽм тулылыгын раслыйбыз.
Мине һҽм гаилҽм ҽгъзаларын исҽпкҽ куелган очракта, ҽлеге гаризада күрсҽтелгҽн мҽгълүматларда булган үзгҽрешлҽрне раслый торган
документларны мондый үзгҽрешлҽр барлыкка килгҽн кҿннҽн 30 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча тапшырырга сүз бирҽбез.

Муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсен минем адреска түбҽндҽге юл белҽн бирүегезне (җибҽрүегезне) сорыйм:

Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр порталында шҽхси кабинетка электрон рҽвештҽ

КФҮкҽ

Органга

Мҿрҽҗҽгать итүченең имзасы:
______________________________________________
(Ф.И.А.)
Балигъ булган гаилҽ ҽгъзалары имзалары:
______________________________________________
(Ф.И.А.)
______________________________________________
(Ф.И.А.)

__________
(имза)
«____» ______________ 20___ ел

__________
(имза)
«____» ______________ 20___ ел
__________
(имза)
«____» ______________ 20___ ел

Гаризага беркетеп бирелҽ:
1. _____________________________________________________________________
(документның исеме һҽм номеры, кем һҽм кайчан биргҽн)
2. ______________________________________________________________________
(документның исеме һҽм номеры, кем һҽм кайчан биргҽн)

Гариза һҽм документлар кабул итү датасы «______» _____________ 20 ____ ел.
Барлыгы __________________ биттҽ __________________ документлар кабул ителде.
(язып)
(документлар саны)
____________________________ ____________ _________________________
(вазыйфасы)
(имза)
(фамилиясе һҽм инициаллары)
Гаризаның теркҽү номеры ____________________________________________________________________________________________
(мҽгълүмат гариза һҽм документлар кабул иткҽн җирле үзидарҽ органының вҽкалҽтле вазыйфаи заты тарафыннан тутырыла)

Социаль файдаланудагы торак фондының
торак урыннарына мохтаҗ гражданнарны наем
шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүгҽ
исҽпкҽ кую буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең административ регламентына
4 нче кушымта
Форма
(Муниципаль хезмҽт күрсҽтүче орган бланкы)
______________________________________
Кемгҽ: _________________________
______________________________________
Элемтҽ ҿчен мҽгълүмат: _____________
___________________________________
Вҽкил: ________________________
____________________________________
Вҽкилнең контакт мҽгълүматлары:
_______________ _______________

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту турында
ХӘБӘРНАМӘ
_________________ ел № _____________
________ елның_______________________ ________ номерлы (дата һәм номер) гаризаны карау нҽтиҗҽлҽре буенча түбҽндҽге сҽбҽплҽр
аркасында муниципаль хезмҽт күрсҽтү ҿчен кирҽкле документларны кабул итүдҽн баш тарту турында карар бирелде (кирәклесен күрсәтергә):
1. _________________________________
2. _______________________________
Баш тарту сҽбҽплҽрен аңлату: ___________________________________________
Ҿстҽмҽ рҽвештҽ хҽбҽр итҽбез: _________________________________________
(баш тарту сәбәпләрен бетерү өчен кирәкле мәгълүмат, шулай ук булган очракта башка өстәмә мәгълүмат күрсәтелә).

Электрон имза турында белешмҽлҽр

Вазыйфаи зат (ФИА)

____________________________________________
(органның вҽкалҽтле вазыйфаи заты имзасы)

Социаль файдаланудагы торак фондының
торак урыннарына мохтаҗ гражданнарны наем
шартнамҽлҽре буенча торак урыннары бирүгҽ
исҽпкҽ кую буенча муниципаль хезмҽт
күрсҽтүнең административ регламентына
5 нче кушымта
Башкарма комитеты җитҽкчесе
____________________________________________
Кемнҽн:__________________________
Техник хатаны төзәтү турында
гариза
Түбҽндҽге муниципаль хезмҽтне күрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм: _______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(хезмҽтнең атамасы)
Язылган: _________________________________________________________________________________________________________
Дҿрес мҽгълүматлар:_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Җибҽрелгҽн техник хатаны тҿзҽтүегезне һҽм муниципаль хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе булган документка тиешле үзгҽрешлҽрне
кертүегезне сорыйм.
Түбҽндҽге документларны беркетҽм:
1.
2.
Техник хатаны тҿзҽтү турындагы гаризаны кире кагу турында карар кабул ителгҽн очракта, ҽлеге карарны түбҽндҽге ысул
белҽн җибҽрүегезне сорыйм:
электрон документны түбҽндҽге E-mail адресына җибҽрү юлы белҽн:______________________________________________________;
басма чыганактагы расланган күчермҽ рҽвешендҽ түбҽндҽге адрес буенча почта аша җибҽрү юлы белҽн:
___________________________________________________.
Моның белҽн раслыйм: гаризага кертелгҽн, минем шҽхесемҽ һҽм мин вҽкиле булып торган затның шҽхесенҽ кагылышлы, шулай ук мин
түбҽндҽ керткҽн мҽгълүматлар дҿрес. Гаризага беркетелгҽн документлар (документларның күчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн
талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм андагы мҽгълүматлар дҿрес.
____________
(дата)

_____________ ( ________________________________)
(имза)
(ФИА)

