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Татарстан Республикасы Юстиция
министрлыгы тарафыннан дәүләт
хезмәтләрен
күрсәтүнең
административ регламентларына
үзгәрешләр кертү турында
«Дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтүне оештыру
турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә
боерам:
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан дәүләт
хезмәтләрен күрсәтүнең административ регламентларына түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә:
1. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2015 елның 2
октябрендәге 01-02/685 номерлы (2016 елның 29 мартындагы № 01-02/55 номерлы,
2016 елның 29 мартындагы 01-02/115 номерлы, 2017 елның 2 июнендәге 01-02/48
номерлы боерыклары белән кертелгән үзгәрешләр белән) боерыгы белән расланган
Татарстан Республикасының административ-территориаль берәмлекләр һәм торак
пунктлар реестрыннан өземтә яки соралган мәгълүматның булмавы турында
белешмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентында:
1.3.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.3.1. Министрлык урнашкан урын: Казан шәһ., Кремль ур., 16 йорт.
Министрлыкның эш графигы: шимбә һәм якшәмбедән кала көн саен, дүшәмбе
- пәнҗешәмбе 9.00 дән 18.00, җомга 9.00 дән16.45 сәгатькә кадәр, төшке аш вакыты
13.00 дән 13.45 сәгатькә кадәр.
Гаризаларны кабул итү графигы: шимбә һәм якшәмбедән кала көн саен,
Министрлыкның эш сәгатьләрендә.
Җәмәгать транспорты белән «Университет» тукталышына кадәр килергә:
10, 10а, 30, 35, 35а, 54, 63, 91 нче автобуслар;
2, 3, 5, 7, 8 нче троллейбуслар.
Бинага керү пропуск һәм (яки) шәхесне ачыклаучы документ буенча.»;
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1.3.4 пунктның 2 пунктчасында «(http://uslugi.tatar.ru/);»
«(http://uslugi.tatarstan.ru);» сүзләренә алмаштырырга;

сүзләрен

«Стандартка таләп эчтәлеге» графасында:
2.13 пунктка түбәндәге эчтәлектәге абзац өстәргә:
«Гариза электрон формада ял көне килгән очракта – ял көненнән соң килә
торган беренче эш көнендә»;
2.15 пунктка түбәндәге эчтәлектәге унөченче һәм ундүртенче абзацлар
өстәргә:
«4) дәүләт хезмәтләре күрсәтелә торган урыннарның инвалидлар өчен
уңайлылыгы;
5) инвалидларга бүлмәләрнең инвалидар өчен уңайлылыгын тәэмин итү белән
бәйле булмаган, аларга дәүләт хезмәтләрен башкалар белән тигез рәвештә алуга
комачаулый торган башка киртәләрне үтүдә ярдәм күрсәтү.»;
2.16 пунктта «(http://uslugi.tatar.ru),» сүзләрен «(http://uslugi.tatarstan.ru),»
сүзләренә алмаштырырга;
5.1 пунктта:
1 пунктчада «мөрәҗәгать итүченең» сүзләрен алып ташларга;
5 пунктчада «Россия Федерациясенең норматив-хокукый актлары,»
сүзләреннән соң «законнары һәм башка» сүзләрен өстәргә;
7 пунктчаны түбәндәге эчтәлектә бәян итәргә:
«7) Министрлык, Министрлыкның урындагы заты дәүләт хезмәте күрсәтү
нәтиҗәсендә бирелгән документлардагы ялгыш язуларны һәм хаталарны төзәтүдән
баш тартканда яки мондый төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозганда.»;
Түбәндәге эчтәлектәге пунктчалар өстәргә:
«8) дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәләре буенча бирелә торган документларны
бирү сроклары яки аларны бирү тәртибе бозылганда;
9) туктатып тору өчен федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән
башка Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һәм башка норматив хокукый актларда каралган җирлек булмаган
килеш дәүләт хезмәтен күрсәтү туктатып торылганда.»;
5.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.4. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соңгы 15 эш көне эчендә.
Министрлыкның, Министрлыкның урындагы затының гариза язучыдан
документларны алудан яки җибәрелгән хәреф хаталарын төзәтүдән баш тартуына
шикаять белдерелгән очракта, яки андый төзәтмәләр кертүнең билгеләнгән вакыты
бозылуга шикаять белдерелгән очракта - шикаять теркәлгән көннән алып биш эш
көне эчендә каралырга тиеш.»;
5.7 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.7. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның
берсе кабул ителә:
1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка
чыгару, дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәләре турында бирелгән документларда
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җибәрелгән хаталарны төзәтү, гариза язучыга аларны алу Россия Федерациясенең
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый
актларында каралмаган акчаларны кире кайтару формаларында, шулай ук башка
формаларда;
2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тартыла.
Гариза язучыга әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң
килүче көннән дә соңга калмыйча язма формада һәм гариза язучының теләге буенча,
электрон формада да, шикаять каралу нәтиҗәләре турында мотивлаштырылган
җавап җибәрелә.»;
Татарстан Республикасының административ-территориаль берәмлекләр һәм
торак пунктлар реестрыннан өземтә яки соралган мәгълүматның булмавы турында
белешмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына 6
нчы Кушымтада:
«Л.Ю. Глуховага» сүзләрен «Р.И. Заһидуллинга» сүзләренә алмаштырырга.

2. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2016 елның 22
мартындагы 01-02/108 номерлы (2017 елның 2 июнендәге 01-02/48 номерлы
боерыгы белән кертелгән үзгәрешләр белән) боерыгы белән расланган Татарстан
Республикасының муниципаль норматив хокукый актлары регистрыннан өземтәләр
бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең администратв регламентында:
1.3.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.3.1. Министрлык урнашкан урын: Казан шәһ., Кремль ур., 16 йорт.
Министрлыкның эш графигы: шимбә һәм якшәмбедән кала көн саен, дүшәмбе
- пәнҗешәмбе 9.00 дән 18.00, җомга 9.00 дән 16.45 сәгатькә кадәр, төшке аш вакыты
13.00 дән 13.45 сәгатькә кадәр.
Гаризаларны кабул итү графигы: шимбә һәм якшәмбедән кала көн саен,
Министрлыкның эш сәгатьләрендә.
Җәмәгать транспорты белән «Университет» тукталышына кадәр килергә:
10, 10а, 30, 35, 35а, 54, 63, 91 нче автобуслар;
2, 3, 5, 7, 8 нче троллейбуслар.
Бинага керү пропуск һәм (яки) шәхесне ачыклаучы документ буенча.»;
1.3.4 пунктның 2 пунктчасында «(http://uslugi.tatar.ru/);» сүзләрен
«(http://uslugi.tatarstan.ru);» сүзләренә алмаштырырга;

«Стандартка таләп эчтәлеге» графасында:
2.13 пунктка түбәндәге эчтәлектәге абзац өстәргә:
«Гариза электрон формада ял көне килгән очракта – ял көненнән соң килә
торган беренче эш көнендә»;
2.15 пунктка түбәндәге эчтәлектәге унбишенче абзац өстәргә:
«6) инвалидларга бүлмәләрнең инвалидар өчен уңайлылыгын тәэмин итү
белән бәйле булмаган, аларга дәүләт хезмәтләрен башкалар белән тигез рәвештә
алуга комачаулый торган башка киртәләрне үтүдә ярдәм күрсәтү.»;
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3.1.2 пунктта «5» санын «3» санына алмаштырырга;
4 бүлек исемендә
«Формалары» сүзләрен «Тәртибе һәм формалары»
сүзләренә алмаштырырга;
5.1 пунктта:
5 пуктчага «Россия Федерациясенең норматив-хокукый актлары,» сүзләреннән
соң «законнар һәм башка» сүзләрен өстәргә;
7 пунктчада «җибәрелгән» сүзләре алдыннан «алар тарафыннан» сүзләрен
өстәргә;
түбәндәге эчтәлектәге пунктлар өстәргә:
«8) дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәләре буенча бирелә торган документларны
бирү сроклары яки аларны бирү тәртибе бозылганда;
9) туктатып тору өчен федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән
башка Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һәм башка норматив хокукый актларда каралган җирлек булмаган
килеш дәүләт хезмәтен күрсәтү туктатып торылганда.»;
5.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.4. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соңгы 15 эш көне эчендә.
Министрлыкның, Министрлыкның урындагы затының гариза язучыдан
документларны алудан яки җибәрелгән хәреф хаталарын төзәтүдән баш тартуына
шикаять белдерелгән очракта, яки андый төзәтмәләр кертүнең билгеләнгән вакыты
бозылуга шикаять белдерелгән очракта - шикаять теркәлгән көннән алып биш эш
көне эчендә каралырга тиеш.»;
5.6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.6. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның
берсе кабул ителә:
1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка
чыгару, дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәләре турында бирелгән документларда
җибәрелгән хаталарны төзәтү, гариза язучыга аларны алу Россия Федерациясенең
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый
актларында каралмаган акчаларны кире кайтару формаларында, шулай ук башка
формаларда;
2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тартыла.
Гариза язучыга әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң
килүче көннән дә соңга калмыйча язма формада һәм гариза язучының теләге буенча,
электрон формада да, шикаять каралу нәтиҗәләре турында мотивлаштырылган
җавап җибәрелә.»;
Татарстан Республикасының муниципаль норматив хокукый актлары
регистрыннан өземтәләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең администратв
регламентына 4 нче Кушымтада:
«Л.Ю. Глуховага» сүзләрен «Р.И. Заһидуллинга» сүзләренә алмаштырырга.
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3. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2016 елның 8
декабрендәге 01-02/306 номерлы (2017 елның 2 июнендә 01-02/48 номерлы боерык
белән кертелгән үзгәрешләр белән) Юридик затлар исемнәрендә Татарстан
Республикасының рәсми атамаларын файдалануга рөхсәт бирү буенча дәүләт
хезмәте күрсәтүнең административ регламентында:
1.3.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.3.1. Министрлык урнашкан урын: Казан шәһ., Кремль ур., 16 йорт.
Министрлыкның эш графигы: шимбә һәм якшәмбедән кала көн саен, дүшәмбе
- пәнҗешәмбе 9.00 дән 18.00, җомга 9.00 дән16.45 сәгатькә кадәр, төшке аш вакыты
13.00 дән 13.45 сәгатькә кадәр.
Гаризаларны кабул итү графигы: шимбә һәм якшәмбедән кала көн саен,
Министрлыкның эш сәгатьләрендә.
Җәмәгать транспорты белән «Университет» тукталышына кадәр килергә:
10, 10а, 30, 35, 35а, 54, 63, 91 нче автобуслар;
2, 3, 5, 7, 8 нче троллейбуслар.
Бинага керү пропуск һәм (яки) шәхесне ачыклаучы документ буенча.»;
1.3.4 пунктның 2 пунктчасында «(http://uslugi.tatar.ru/);» сүзләрен
«(http://uslugi.tatarstan.ru);» сүзләренә алмаштырырга;
1.4 пунктның дүртенче абзацында «Указ» сүзен «Указ белән» сүзләренә
алмаштырырга;
2.15 пунктта «тәкъдим итүче хезмәткәрләр» һәм «күрсәтүче хезмәткәрләр»
сүзләрен «тәкъдим итүче граждан хезмәткәрләре» һәм «күрсәтүче граждан
хезмәткәрләре» сүзләренә алмаштырырга;
3.4.22, 3.4.22, 3.4.23 пунктларны 3.4.22, 3.4.23, 3.4.24 пунктлар дип санарга;
V бүлек исемендә
«хезмәткәрләр» сүзләрен «граждан хезмәткәрләре»
сүзләренә алмаштырырга;
5.1 пунктта:
беренче абзацта
«хезмәткәр» сүзен «граждан хезмәткәре» сүзләренә
алмаштырырга;
1 пунктчада «мөрәҗәгать итүченең» сүзләрен алып ташларга;
5 пунктчада «Россия Федерациясенең норматив-хокукый актлары,»
сүзләреннән соң «законнары һәм башка» сүзләрен өстәргә;
7 пунктчада «җибәрелгән» сүзе алдыннан «алар тарафыннан» сүзен өстәргә;
түбәндәге эчтәлектәге пунктлар өстәргә:
«8) дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәләре буенча бирелә торган документларны
бирү сроклары яки аларны бирү тәртибе бозылганда;
9) туктатып тору өчен федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән
башка Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һәм башка норматив хокукый актларда каралган җирлек булмаган
килеш дәүләт хезмәтен күрсәтү туктатып торылганда.»;
5.4 пунктның икенче, дүртенче, бишенче абзацларында «хезмәткәр» сүзен
«граждан хезмәткәре» сүзләренә алмаштырырга;

6

5.3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.4. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соңгы 15 эш көне эчендә.
Министрлыкның, Министрлыкның урындагы затының гариза язучыдан
документларны алудан яки җибәрелгән хәреф хаталарын төзәтүдән баш тартуына
шикаять белдерелгән очракта, яки андый төзәтмәләр кертүнең билгеләнгән вакыты
бозылуга шикаять белдерелгән очракта - шикаять теркәлгән көннән алып биш эш
көне эчендә каралырга тиеш.»;
5.6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.6. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның
берсе кабул ителә:
1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка
чыгару, дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәләре турында бирелгән документларда
җибәрелгән хаталарны төзәтү, гариза язучыга аларны алу Россия Федерациясенең
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый
актларында каралмаган акчаларны кире кайтару формаларында, шулай ук башка
формаларда;
2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тартыла.
Гариза язучыга әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң
килүче көннән дә соңга калмыйча язма формада һәм гариза язучының теләге буенча,
электрон формада да, шикаять каралу нәтиҗәләре турында мотивлаштырылган
җавап җибәрелә.»;
Юридик затлар исемнәрендә Татарстан Республикасының рәсми атамаларын
файдалануга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ
регламентына Кушымтада (белешмәлек):
беренче таблицага
атамасын өстәргә ;

«Татарстан

Республикасы

Юстиция

министрлыгы»

«Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы» таблицасының өченче
юлында
«R.Zagidullin@tatar.ru» сүзләрен «Aynur.Galimov@tatar.ru» сүзләренә
алмаштырырга.
4. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2017 елның 18
октябрендәге 01-02/125 номерлы боерыгы белән расланган Татарстан
Республикасының
берничә
муниципаль
районы,
шәһәр
округлары
территорияләрендә халык белән чараларны уздыруны килештерү буенча дәүләт
хезмәте күрсәтүнең административ регламентында:
1.3.1 пунктның бишенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
1.4 пунктның дүртенче абзацында «Указ» сүзен «Указ белән» сүзләренә
алмаштырырга;
«10, 10а, 30, 35, 35а, 54, 63, 91 нче автобуслар»;
1.3.4 пунктның 2 пунктчасында «(http://uslugi.tatar.ru/);» сүзләрен
«(http://uslugi.tatarstan.ru);» сүзләренә алмаштырырга;
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1.5 пунктның сигезенче абзацында «2004 елның 19 июнендәге «Җыелышлар,
митинглар, демонстрацияләр һәм пикетлар турында» 54-ФЗ номерлы һәм 2010
елның 27 июлендәге «Дәүләт хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләрне күрсәтүне
оештыру турында» 210-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендә» сүзләрен «
№ 54-ФЗ һәм № 210-ФЗ федераль законнар нигезендә» сүзләренә алмаштырырга;

«Стандартка таләп эчтәлеге» графасында 2.13 пунктка түбәндәге эчтәлектәге
абзац өстәргә:
«Гариза электрон формада ял көне килгән очракта – ял көненнән соң килә
торган беренче эш көнендә»;
3.7.1 пунктның икенче абзацында, 3.7.2 пунктның беренче абзацында, 3.7.5
пунктның өченче, бишенчче абзацларында, 3.8 пунктның беренче, икенче, дүртенче
абзацларында «№ 91-ФЗ» сүзләрен «№ 91-ЗРТ» сүзләренә алмаштырырга;
4 бүлекнең исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«4. Дәүләт хезмәтен күрсәтүне контрольдә тоту тәртибе һәм формалары»;
5.1 пунктта:
5 пуктчага «Россия Федерациясенең норматив-хокукый актлары,» сүзләреннән
соң «законнар һәм башка» сүзләрен өстәргә;
7 пунктчада «җибәрелгән» сүзләреннән соң «алар тарафыннан» сүзләрен
өстәргә;
түбәндәге эчтәлектәге пунктчалар өстәргә:
«8) дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәләре буенча бирелә торган документларны
бирү сроклары яки аларны бирү тәртибе бозылганда;
9) туктатып тору өчен федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән
башка Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы
законнарында һәм башка норматив хокукый актларда каралган җирлек булмаган
килеш дәүләт хезмәтен күрсәтү туктатып торылганда.»;
5.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.5. Шикаятьне карау срогы – аны теркәгәннән соңгы 15 эш көне эчендә.
Министрлыкның, Министрлыкның урындагы затының гариза язучыдан
документларны алудан яки җибәрелгән хәреф хаталарын төзәтүдән баш тартуына
шикаять белдерелгән очракта, яки андый төзәтмәләр кертүнең билгеләнгән вакыты
бозылуга шикаять белдерелгән очракта - шикаять теркәлгән көннән алып биш эш
көне эчендә каралырга тиеш.»;
5.8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.8. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның
берсе кабул ителә:
1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка
чыгару, дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәләре турында бирелгән документларда
җибәрелгән хаталарны төзәтү, гариза язучыга аларны алу Россия Федерациясенең
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасының норматив хокукый
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актларында каралмаган акчаларны кире кайтару формаларында, шулай ук башка
формаларда;
2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тартыла.
Гариза язучыга әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң
килүче көннән дә соңга калмыйча язма формада һәм гариза язучының теләге буенча,
электрон формада да, шикаять каралу нәтиҗәләре турында мотивлаштырылган
җавап җибәрелә.»;
1.1. Берничә муниципаль район, шәһәр
округлары территорияләрендә халык белән чараларны уздыруны килештерү
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә административ регламентка Кушымтадагы
(белешмәлектә) беренче таблицада:
«Заһидуллин Рөстәм Илдус улы», «Ибәтов Мөхәррәм Мансур улы», «Нуриева
Фәридә Камил кызы», «Пашкова Майя Александровна» сүзләрен алып ташларга;
«R.Zagidullin@tatar.ru» сүзләрен «minjust@tatar.ru» сүзләренә алмаштырырга.
Министр

Р.И. Заһидуллин

