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Татарстан
Республикасы
Юстиция
министрлыгы
тарафыннан дәүләт хезмәтләре
күрсәтүнең
административ
регламентларына
үзгәрешләр
кертү турында

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан
хезмәтләре күрсәтү эшен камилләштерү максатыннан, боерам:

дәүләт

1. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан дәүләт
хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларына кертелә торган түбәндәге
үзгәрешләрне расларга.
2. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә дип
билгеләргә.

Министр

Р.И. Заһидуллин

Татарстан Республикасы
Юстиция
министрлыгының
2019
елның 13 сентябрендәге
120 од номерлы боерыгы
белән расланганнар

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан дәүләт хезмәтләре
күрсәтүнең административ регламентларына кертелә торган үзгәрешләр
1. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2015 елның 2
октябрендәге 01-02/685 номерлы боерыгы белән расланган (Татарстан Республикасы
Юстиция министрлыгының 2016 елның 13 февралендәге 01-02/55 номерлы, 2016
елның 29 мартындагы 01-02/115 номерлы, 2017 елның 2 июнендәге 1-02/48
номерлы, 2018 елның 5 июнендәге 50 од номерлы, 2018 елның 21 сентябрендәге 105
од номерлы боерыклар белән кертелгән үзгәрешләр белән) Татарстан
Республикасында административ-территориаль берәмлекләр һәм торак пунктлар
Реестрыннан өземтә яки соралган мәгълүматның булмавы турында белешмә бирү
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентында:
1.3.4 пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.3.4. Дәүләт хезмәте турындагы, шулай ук Министрлыкның урнашкан
урыны һәм эш графигы турындагы мәгълүмат алынырга мөмкин:»;
2.4 пунктның «Стандартка куелган таләпләрнең эчтәлеге» графасына «Россия
Федерациясе законнарында дәүләт хезмәтен күрсәтүне туктатып тору мөмкинлеге
каралмаган» сүзләрен өстәргә;
2.15 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.15.

Дәүләт
хезмәтенең
һәркем өчен ачык булуы һәм
сыйфаты күрсәткечләре, шул
исәптән, гариза бирүченең
дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә
вазыйфаи затлар белән үзара
бәйләнеше саны һәм аның
вакыт
буенча
озынлыгы,
дәүләт хезмәтен дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтү
күпфункцияле үзәгендә, дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтү
күпфункцияле
үзәгенең
ерактагы
эш
урынында алу мөмкинлеге,
дәүләт
хезмәте
күрсәтелү

Дәүләт хезмәтенең сыйфаты күрсәткечләре
түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
1) документларны кабул итү һәм карау
вакытының саклануы;
2) дәүләт хезмәте нәтиҗәсен алу вакытының
саклануы;
3) Административ регламентның дәүләт
хезмәткәрләре
тарафыннан
бозылуын
күрсәткән
очракларның
(нигезләнгән
шикаятьләрнең) булуы (охшаш очраклар,
шикаятьләр
санының
Министрлыкның
дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы
вазыйфаи затларының гомуми санына карата
чагыштырмасы);
4) гариза бирүченең министрлык белгечләре
белән үзара бәйләнеше саны: дәүләт хезмәте

барышы турында мәгълүмат
алу мөмкинлеге, шул исәптән,
мәгълүмати-коммуникацион
технологияләрне кулланып

күрсәтелү өчен кирәкле гариза һәм
документларны тапшырганда һәм дәүләт
хезмәте күрсәтүнең нәтиҗәсен алганда - ике
тапкырдан
да
артык
түгел
(консультацияләрне исәпкә алмаганда);
гаризаны һәм документларны почта аша
җибәргәндә - бер тапкырдан да артык түгел
(консультацияләрне исәпкә алмаганда);
Гариза бирүче белән бәйләнеш вакыты
озынлыгы – 15 минуттан да артык түгел.
Дәүләт хезмәтенең һәркем өчен ачык булу
күрсәткечләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
1) кабул итү һәм документлар бирү
урыннарының җәмәгать транспортына якын
булуы;
2) кирәк кадәр санда белгечләрнең, шулай
ук, гариза бирүчеләрнең документларын
кабул итә торган урыннарның булуы;
3) мәгълүмати стендларда һәм “Интернет”
челтәрендәге мәгълүмати ресурсларда һәм
Татарстан
Республикасы
дәүләт
һәм
муниципаль хезмәтләр порталында дәүләт
хезмәте күрсәтүнең ысуллары, тәртибе һәм
вакыты турында тулы мәгълүмат булу.
4) дәүләт хезмәтләре күрсәтелә торган
биналарда инвалидлар өчен уңайлыклар
булу;
5) инвалидларга биналарның инвалидлар
өчен уңайлы булуына бәйле булмаган,
аларга хезмәтләрне башкалар белән тигез
дәрәҗдә алуга комачаулый торган башка
киртәләрне узуда ярдәм күрсәтү.
Дәүләт хезмәте күп функцияләр башкаручы
үзәктә, күп функцияләр башкаручы үзәкнең
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә
торган
ерактагы
эш
урыннарында
күрсәтелми.
Дәүләт хезмәте күрсәтүнең барышы турында
мәгълүмати-коммуникацион
технологияләрне кулланып мәгълүмат алу
мөмкинлеге юк.»;

Административ регламентка кушымтада (белешмәлектә):
«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты» таблицасын
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Адрес
420014,

Вазыйфа
Телефон
Татарстан Республикасы (843)264-76-25

Электрон адрес
Andrey.Grevcov@tatar.ru»;

Казан шәһ.,
Министрлар
Кабинеты
Ирек мәйданы, 1 Аппаратының
хокук
йорт
идарәсе башлыгы

2. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2016 елның 22
мартындагы 01-02/108 номерлы боерыгы белән расланган (Татарстан Республикасы
Юстиция министрлыгының 2017 елның 2 июнендәге 01-02/48 номерлы, 2018 елның
5 июнендәге 50 од номерлы, 2018 елның 21 сентябрендәге 105 од номерлы
боерыклары белән кертелгән үзгәрешләр белән) Татарстан Республикасының
муниципаль норматив хокукый актлары исемлегеннән өземтәләр бирү буенча дәүләт
хезмәте күрсәтүнең административ регламентында:
1.3.4 пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.3.4. Дәүләт хезмәте турындагы, шулай ук Министрлыкның урнашкан
урыны һәм эш графигы турындагы мәгълүмат алынырга мөмкин:»;
2.3 пунктның «Стандартка куелган таләпләрнең эчтәлеге» графасында 1
пунктчаның сигезенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«муниципал норматив хокукый акт турында өстәмә мәгълүматлар турындагы
мәгълүмат.»;
2.15 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.15.
Дәүләт
хезмәтенең
һәркем өчен ачык булуы һәм
сыйфаты күрсәткечләре, шул
исәптән, гариза бирүченең
дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә
вазыйфаи затлар белән үзара
бәйләнеше саны һәм аның
вакыт
буенча
озынлыгы,
дәүләт хезмәтен дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтү
күпфункцияле үзәгендә, дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтү
күпфункцияле
үзәгенең
ерактагы
эш
урынында алу мөмкинлеге,
дәүләт
хезмәте
күрсәтелү
барышы турында мәгълүмат
алу мөмкинлеге, шул исәптән,
мәгълүмати-коммуникацион
технологияләрне кулланып

Дәүләт хезмәтенең сыйфаты күрсәткечләре
түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
1) документларны кабул итү һәм карау
вакытының саклануы;
2) дәүләт хезмәте нәтиҗәсен алу вакытының
саклануы;
3) Административ регламентның дәүләт
хезмәткәрләре
тарафыннан
бозылуын
күрсәткән
очракларның
(нигезләнгән
шикаятьләрнең) булмавы;
4) гариза бирүченең министрлык белгечләре
белән үзара бәйләнеше саны:
дәүләт хезмәте күрсәтелү өчен кирәкле
гариза һәм документларны тапшырганда һәм
дәүләт хезмәте күрсәтүнең нәтиҗәсен
алганда - ике тапкырдан да артык түгел
(консультацияләрне исәпкә алмаганда);
гаризаны һәм документларны почта аша
җибәргәндә - бер тапкырдан да артык түгел
(консультацияләрне исәпкә алмаганда);
Гариза бирүче белән бәйләнеш вакыты
озынлыгы – 15 минуттан да артык түгел.
Дәүләт хезмәтенең һәркем өчен ачык булу
күрсәткечләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
1) кабул итү һәм документлар бирү
урыннарының җәмәгать транспортына якын

булуы;
Дәүләт хезмәтенең һәркем өчен ачык булу
күрсәткечләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
1) кабул итү һәм документлар бирү
урыннарының җәмәгать транспортына якын
булуы;
2) кирәк кадәр санда белгечләрнең, шулай
ук, гариза бирүчеләрнең документларын
кабул итә торган урыннарның булуы;
3) мәгълүмати стендларда һәм “Интернет”
челтәрендәге
мәгълүмати
ресурсларда
дәүләт хезмәте күрсәтүнең ысуллары,
тәртибе һәм вакыты турында тулы
мәгълүмат булу.
4)
Министрлыкның
“Интернет”
челтәрендәге
мәгълүмати
ресурслары
ярдәмендә гаризаны электрон рәвештә бирү
мөмкинлеге;
5) кабул итүләр алып барыла, документлар
кабул ителә торган биналарда инвалидлар
өчен уңайлыклар булу;
6) инвалидларга биналарның инвалидлар
өчен уңайлы булуына бәйле булмаган,
аларга хезмәтләрне башкалар белән тигез
дәрәҗдә алуга комачаулый торган башка
киртәләрне узуда ярдәм күрсәтү.
Дәүләт
хезмәте
күрсәтүнең
барышы
турындагы мәгълүмат гариза бирүче
Министрлыкка мөрәҗәгать иткән чакта
бирелә.
Дәүләт хезмәте (шул исәптән дәүләт
хезмәтен алу турында гариза бирү)
күпфункцияле
үзәктә,
күпфункцияле
үзәкнең дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтә торган ерактагы эш урыннарында
күрсәтелми.»;

5.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.2. Дәүләт хезмәтләрен алучылар тарафыннан шикаять почта аша,
күпфункцияле үзәк аша,
«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре,
Министрлыкның рәсми сайты, дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүнең бердәм порталы яки Татарстан Республикасының дәүләт хезмәтләре һәм
муниципаль хезмәтләр порталы аша, шулай ук гариза язучыны шәхсән кабул
иткәндә бирелергә мөмкин.»;
Административ регламентка кушымтада (белешмәлектә):
«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты» таблицасын
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Адрес
Вазыйфа
Телефон
420014,
Татарстан Республикасы (843)264-76-25
Казан шәһ.,
Министрлар
Кабинеты
Ирек мәйданы, 1 Аппаратының
хокук
йорт
идарәсе башлыгы

Электрон адрес
Andrey.Grevcov@tatar.ru»;

3. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2017 елның 18
октябрендәге 01-02/125 номерлы боерыгы белән расланган (Татарстан Республикасы
Юстиция министрлыгының 2018 елның 5 июнендәге 50 од номерлы, 2018 елның 21
сентябрендәге 105 од номерлы боерыклар белән кертелгән үзгәрешләр белән)
Татарстан Республикасының берничә муниципаль районы, шәһәр округлары
территорияләрендә халык белән чараларны уздыруны килештерү буенча дәүләт
хезмәте күрсәтүгә административ регламентта:
1.3.4 пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.3.4. Дәүләт хезмәте турындагы, шулай ук Министрлыкның урнашкан
урыны һәм эш графигы турындагы мәгълүмат алынырга мөмкин:»;
Административ регламентка кушымтада (белешмәлектә):
«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты» таблицасын
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Адрес
Вазыйфа
Телефон
420014,
Татарстан Республикасы (843)264-76-25
Казан шәһ.,
Министрлар
Кабинеты
Ирек мәйданы, 1 Аппаратының
хокук
йорт
идарәсе башлыгы

Электрон адрес
Andrey.Grevcov@tatar.ru»;

4. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2016 елның 8
декабрендәге
01-02/306
номерлы боерыгы белән расланган (Татарстан
Республикасы Юстиция министрлыгының 2017 елның 2 июнендәге 01-02/306
номерлы, 2018 елның 5 июнендәге 50 од номерлы, 2018 елның 21 сентябрендәге 105
од номерлы боерыгы белән кертелгән үзгәрешләр белән) Юридик затлар
исемнәрендә Татарстан Республикасының рәсми атамаларын файдалануга рөхсәт
бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентында:
1.3.4 пунктта:
беренче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.3.4. Дәүләт хезмәте турындагы, шулай ук Министрлыкның урнашкан
урыны һәм эш графигы турындагы мәгълүмат алынырга мөмкин:»;
2 пунктчаның икенче абзацында һәм алга таба Административ регламент
тексты
буенча
«(http://www.minjust.tatar.ru)»
сүзләрен
«(http://www.minjust.tatarstan.ru)» сүзләренә алмаштырырга;
1.4 пунктка түбәндәге эчтәлектәге абзац өстәргә:
«Юридик затлар исемнәрендә Татарстан Республикасының рәсми атамаларын
файдалануга рөхсәт бирү мөмкинлеге турында Татарстан Республикасы башкарма
хакимияте тармак органының бәяләмә формасын раслау турында» Министрлыкның

2019 елның 12 апрелендәге 46 од номерлы боерыгы (алга таба –№ 46 од номерлы
боерык) (Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталы
(pravo.tatarstan.ru), 2019, 22 август)»;
2.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.5. Дәүләт хезмәте, шулай
ук
мөрәҗәгать
итүчегә
күрсәтелергә тиешле дәүләт
хезмәтләрен күрсәтү өчен
зарури һәм мәҗбүри булган
хезмәтләрне күрсәтү өчен
закон яки башка норматив
хокукый актлар нигезендә
кирәкле
документларның
тулы исемлеге, шулай ук
гариза бирҥченең аларны
алу ысуллары, шул исәптән
электрон
формада
да,
аларны тәкъдим итү тәртибе;

Рөхсәт алу өчен гариза бирүче тәкъдим итә:
Нигезләмәнең 2
а) рөхсәт алу турында түбәндәгеләрне эченә һәм 3 пунктлары
алган гаризаны: гамәлгә куючының ФИӘ.и,
адресы, телефон номеры (гамәлгә куючы –
юридик зат өчен: исеме, урнашу урыны адресы,
телефон номеры һәм электрон почта), юридик
затның исеме, аның урнашкан урыны, телефон
номеры һәм электрон почта адресы. Гариза
бирүче теләге булганда дәүләт хезмәтен күрсәтү
нәтиҗәсен алуның бер ысулын күрсәтә ала
(почта, электрон почта, факс, шәхсән кулга бирү
яки башкаалар);
б) нотариаль расланган күчермәләре булмаган
очракта юридик затның гамәлгә куелуы
турындагы төп хөсхәләр тәкъдим ителгән
документлары күчермәләре;
в) гариза бирүче вәкиленең вәкаләтләрен
раслаучы документ;
г)
Татарстан
Республикасы
башкарма
хакимиятенең тиешле тармак органының әлеге
Регламентка 3 нче кушымта нигезендәге
формадагы,
юридик
затның
Татарстан
Республикасының уңай эшлекле имиджын
формалаштыруга һәм аны шул хәлдә тотуга һәм
(яки) инвестицияләрне җәлеп итүчәнлегенә
йогынты ясауга сизелерлек потенциалы булуны
раслаган бәяләмәсе яки түбәндәге халәтләрнең
берсен раслаган документлар:
юридик зат законнар нигезендә зур салым
түләүче булып тора;
юридик зат билгеле бер товар базарында
доминант булып тора;
акционерлык җәмгыятенең 25 проценттан артык
тавышка ия акцияләре Татарстан Республикасы
милкендә тора;
юридик зат дөнья базарында тышкы икътисадый
эшчәнлекне гамәлгә ашыруда Татарстан
Республикасын тәкъдим итә.
Документлар бер нөсхәдә тапшырылалар.
Гариза һәм документлар кәгазь вариантта да,
электрон формада яки вәкаләтле зат тарафыннан
расланган күчермәләр рәвешендә дә бирелергә
мөмкин (шул исәптән электрон формада да).
Гариза бирүчедән Нигезләмәдә каралмаган
документларны һәм мәгълүматны тапшыруын,
гамәлләр кылуын таләп итү тыела.

3.4.6 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Дәүләт хезмәтен күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләр булмаганда гариза һәм
документлар Бүлек белгече тарафыннан юридик затның Нигезләмәнең 3 пунктының
икенче-бишенче абзацлары белән билгеләнгән критерийларның берәрсенә туры
килүе яки Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органының Нигезләмәнең 3
пунктының алтынчы абзацында күрсәтелгән бәяләмәсе (алга таба – бәяләмә) булу
предметына өйрәнеләләр.»;
3.4.7 пунктның беренче абзацында «югарыда күрсәтелгән критерийларның»
сүзләре алдыннан «бәяләмә булмаганда» сүзләрен өстәргә;
3.4.13 пунктның беренче абзацында «3 пункты белән» сүзләрен «3 пунктның
икенче-бишенче абзацлары белән» сүзләренә алмаштырырга;
3.4.19 пунктта:
беренче абзацта «Запроска җавап алынганнан соң» сүзләреннән соң «яки
бәяләмә булганда» сүзләрен өстәргә;
икенче абзацта «мәгълүматларның дөреслеге расланган очракта» сүзләреннән
соң «яки бәяләмә булганда» сүзләрен өстәргә, «мәгълүматларның дөреслеге
расланмаган очракта» сүзләреннән соң «яки бәяләмә булмаганда» сүзләрен өстәргә;
3.5.3 пунктның икенче абзацында «проектлар керү» сүзләрен «проект керү»
сүзләренә алмаштырырга;
5.4 пунктның дүртенче абзацында «дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның,»
сүзләреннән соң «дәүләт хезмәтен күрсәтүче органның вазыйфаи затының,»
сүзләрен өстәргә;
Регламентка 1 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Юридик
затлар
исемнәрендә
Татарстан Республикасының рәсми
атамаларын файдалануга рөхсәт
бирү
буенча
дәүләт
хезмәте
күрсәтүнең
административ
регламентына 1 нче кушымта

Юридик затлар исемнәрендә Татарстан Республикасының рәсми атамаларын
файдалануга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең блок-схемасы
Гариза язучы шәхсән (вәкил аша)
кәгазь күчергечтә яки ТР Хөкүмәтенең
рәсми порталының Интернет кабул итү
бүлмәсе аша электрон рәвештә яки
почта аша Министрлыкка гариза һәм
әлеге Регламентның 2.5 пунктында
күрсәтелгән документларны тапшыра
(юллый)

Бүлек белгече документларны
карый

Документлар
белгече

әйләнеше

бүлеге

гаризаны
һәм
документларны кабул итә һәм
терки

Бүлек белгече юридик затны
Нигезләмәнең 3 пунктының икенчебишенче абзацларында күрсәтелгән
критерийларның берәрсенә туры
килү яки Татарстан Республикасы
башкарма хакимияте органының
Нигезләмәнең 3 пунктының
алтынчы абзацында күрсәтелгән
бәяләмәсе булу предметына өйрәнә

Теркәлгән
гаризаны
документны Бүлеккә юллый

һәм

Тапшырылган
гаризада
яки
документларда
критерийларга
туры килү турында мәгълүматлар
булган очракта, Бүлек белгече
дәүләт органнарына яки оешмаларга
запрослар әзерли

Бүлек башлыгы запрос проектын
килештерә һәм аны министрның
беренче урынбасарына юллый

Әлеге Регламентның 2.9 пунктында
күрсәтелгән нигезләмәләр булган
очракта Бүлек белгече гариза
Н
бирүчегә
дәүләт
хезмәтен
күрсәтүдән баш тарту турында
сәбәпләре аңлатылган хат проектын
әзерли һәм аны килештерү өчен
Бүлек башлыгына юллый

Күрсәтелгән
критерийларның
берәрсенә туры килмәү, Татарстан
Республикасы башкарма хакимияте
органының
Нигезләмәнең
3
пунктының алтынчы абзацында
күрсәтелгән бәяләмәсе
булмау
очрагында
Бүлек
белгече
гариза
бирүчегә дәүләт хезмәтен күрсәтүдән
баш
тарту
турында
сәбәпләре
аңлатылган хат проектын әзерли һәм
аны килештерү өчен Бүлек башлыгына
юллый

Бүлек башлыгы хат
проектын
килештерә һәм аны министрның
беренче урынбасарына юллый
Бүлек башлыгы рөхсәт бирүдән баш
тарту турында боерыкны һәм хатны
килештерә һәм аны министрның беренче
урынбасарына юллый
Министрның беренче урынбасары
хат проектын килештерә һәм аны
имзалау өчен министрга юллый
Министрның
беренче
урынбасары
рөхсәт бирүдән баш тарту турында
боерыкны һәм хатны килештерә һәм аны
имзалау өчен министрга юллый
Министр
дәүләт
хезмәтен
күрсәтүдән баш тарту турындагы
хатны
имзалый
һәм
аны
Документлар әйләнеше бүлегенә
юллый

Документлар
әйләнеше
бүлеге
белгече хатны терки һәм аны гаиза
язучыга гаризада күрсәтелгән ысул
белән тапшыра (юллый)

Министр рөхсәт бирүдән баш тарту
турында боерыкны һәм хатны имзалый
һәм аны Бүлеккә юллый

Бүлек белгече боерыкны номерлый,
дата куя һәм аның күчермәсен әзерли

Документлар
әйләнеше
бүлеге
белгече хатны терки һәм рөхсәт бирү
турындагы яки рөхсәт бирүдән баш
тарту турындагы боерык күчермәсен
дә куеп, аны гаризада күрсәтелгән
ысул белән гариза бирүчегә тапшыра
(юллый)

Министрның беренче урынбасары
запрос проектын килештерә һәм аны
имзалау өчен министрга юллый

Министр запросны имзалый һәм аны
Документлар әйләнеше бүлегенә
юллый

Документлар
әйләнеше
бүлеге
белгече запросны терки һәм аны
тиешле дәүләт органына яки оешмага
юллый

Дәүләт органы
запросны карый

яки

еошма

Запроска җавап алганнан соң яки
Татарстан
Республикасы
башкарма
хакимияте органы бәяләмәсе булган
очракта Бүлек белгече рөхсәт бирү
турындагы
(мәгълүматлар
расланган
очракта яки бәяләмә булганда), яки рөхсәт
бирүдән баш тарту турында (мәгълүматлар
расланмаган
очракта
яки
бәяләмә
булмаганда) боерык проектын, шулай ук
хат проектын әзерли һәм аны Бүлек
башлыгына юллый. Рөхсәт бирүдән баш
тарту
очрагында
хатта
сәбәпләре
күрсәтелә

Бүлек
башлыгы
рөхсәт
бирү
турындагы яки рөхсәт бирүдән баш
тарту турындагы боерыкны һәм
хатны килештерә һәм проектларны
министрның беренче урынбасарына
юллый

Беренче урынбасар проектларны
килештерә
һәм
имзалау
өчен
министрга юллый

Министр боерыкны һәм
имзалый һәм Бүлеккә юллый

хатны

Бүлек белгече боерыкны номерлый,
дата куя һәм аның күчермәсен әзерли.
Боерык күчермәсе хат белән бергә
Документлар
әйләнеше бүлегенә
тапшырыла

Документлар
әйләнеше
бүлеге
белгече хатны терки һәм рөхсәт
бирү турындагы яки рөхсәт бирүдән
баш тарту турындагы
боерык
күчермәсен дә куеп, аны гаризада
күрсәтелгән ысул белән гариза
бирүчегә тапшыра (юллый)

»;

Регламентка түбәндәге эчтәлектәге 3 нче кушымта өстәргә:
«Юридик затлар исемнәрендә
Татарстан
Республикасының
рәсми атамаларын файдалануга
рөхсәт бирү буенча дәүләт
хезмәте
күрсәтүнең
административ регламентына
3нче кушымта
Татарстан
Республикасы
Юстиция министрлыгының
2019 елның 12 апрелендәге
46 од номерлы боерыгы
белән расланган
форма

Татарстан Республикасы
Юстиция министрлыгы
________________________
(кая)

Юридик затка аның исемендә Татарстан Республикасының рәсми
атамаларын файдалануга рөхсәт бирү мөмкинлеге турында бәяләмә
Казан шәһ.

_______________
төзү датасы

(мөрәҗәгать юллаган затның исеме (фамилиясе, исеме, әтисенең исеме (булганда)

_____________________________________________________________________________________
(булдырыла торган оешма исеме)

Татарстан Республикасының уңай эшлекле имиджын һәм (яки) инвестицияләрне
җәлеп итүчәнлеген формалаштыруга һәм аны шул дәрәҗәдә тотуга сизелерлек
йогынтысын раслау турындагы мөрәҗәгатен карап, түбәндәгеләр билгеләнгән.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(оешма эшчәнлеге характеры, оешма тарафыннан башкарыла һәм тәкъдим ителә торган проектлар турында, аларның булган һәм потенциаль
нәтиҗәлелеге, булдырылган эш урыннары саны, Татарстан Республикасы икътисадына кертелә торган һәм планлаштырыла торган инвестицияләре
турында мәгълүматлар, саннар китерелә)

Шулай итеп, ____________________________________________________________ эшчәнлеге
(оешма исеме)

______________________________________________________________ ярдәм итәчәк.

Алда әйтелгәннәрне игътибарга алып, ______________________________________________
(Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы исеме)

_____________________________________________________________________________________
(оешма исеме)

оешма исемендә ____________________________________________________________________
(кайсы форма кулланылачагы күрсәтелә («Татарстан Республикасы», «Татарстан», исемнән кыскартылма)

куллануга рөхсәт бирүне мөмкин дип саныйбыз.
Татарстан Республикасы
дәүләт хакимияте
башкарма органы
җитәкчесе»;
«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты» таблицасын
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Адрес
Вазыйфа
Телефон
420014,
Татарстан Республикасы (843)264-76-25
Казан шәһ.,
Министрлар
Кабинеты
Ирек мәйданы, 1 Аппаратының
хокук
йорт
идарәсе башлыгы

Электрон адрес
Andrey.Grevcov@tatar.ru»;

5. Социаль ориентлашкан коммерцияле булмаган оешмалар тарафыннан
күрсәтелә торган иҗтимагый файдалы хезмәтләрнең билгеләнгән критерийларга
туры килүләре турында бәяләмәләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2018 елның 26 октябрендәге
137 од номерлы административ регламентында:
3.4.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3.4.1. Бүлек белгече:
гаризаны карый;
гариза бирүче әлеге Регламентның 2.6 пунктында күрсәтелгән документларны
тапшырмаган очракта, дәүләт хезмәтен күрсәтүдә катнашучы органнарга
(оешмаларга) тиешле документларны (мәгълүматларны) бирүләре турында
ведомствоара запросларын формалаштыра һәм электрон документ формасында
юллый. Сорала торган документлар (мәгълүматлар), килгән запрослар нигезендә,
әлеге оешмалар белгечләре тарафыннан законда билгеләнгән срокларда юлланалар;
аңлатма хаты, бәяләмә яки бәяләмә бирүдән баш тарту турында
мотивлаштырылган белешмә проектларын әзерли һәм аларны килештерү өчен Бүлек

башлыгына юллый.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза үтәү өчен Бҥлек
белгеченә юлланган көннән алып ундүрт көн эчендә башкарыла, әмма бәяләмә яки
бәяләмә бирүдән баш тарту турында мотивлаштырылган белешмә бирүнең әлеге
Регламент белән билгеләнгән срогы тәмамланырга 10 көннән дә кимрәк вакыт
калганчы түгел.
Процедура нәтиҗәсе: килештерү өчен Бүлек башлыгына юлланган аңлатма
хаты, бәяләмә яки бәяләмә бирүдән баш тарту турында мотивлаштырылган белешмә
проектлары».
Административ регламентка 3 нче кушымтада «Министрлык тарафыннан
уздырылган» сүзләрен «Министрлык тарафыннан уздырылган» сүзләренә
алмаштырырга;
Административ регламентка кушымтаны (белешмәлекне) түбәндәге
редакциядә бәян итәргә:
«Социаль
ориентлашкан
коммерцияле булмаган оешмалар
тарафыннан
күрсәтелә
торган
иҗтимагый файдалы хезмәтләр
сыйфатының
билгеләнгән
критерийларга
туры
килүләре
турында бәяләмәләр бирү буенча
дәүләт
хезмәте
күрсәтүнең
административ
регламентына
кушымта (белешмәлек)

Социаль ориентлашкан коммерцияле булмаган оешмалар тарафыннан күрсәтелә
торган иҗтимагый файдалы хезмәтләрнең билгеләнгән критерийларга туры
килүләре турында бәяләмәләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү һәм аны
күрсәтүне күзәтчелектә тоту өчен җаваплы вазыйфаи затларның реквизитлары
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы
«Вазыйфа, ФИӘ.и
министр
министрның беренче урынбасары
оештыру эше һәм документлар әйләнеше
бүлеге башлыгы
түләүсез юридик ярдәм күрсәтүне оештыру
һәм планлаштыру бүлеге башлыгы

Телефон

Электрон адрес

(843) 292-00-70
(843) 223-06-64
(843) 223-07-60

minjust@tatar.ru
Aynur.Galimov@tatar.ru
Farida.Nurieva@tatar.ru

(843) 223-07-72

Ilfat.Mingalimov@tatar.ru

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты
«Адрес
Вазыйфа
Телефон
420014,
Татарстан Республикасы (843)264-76-25
Казан шәһ.,
Министрлар
Кабинеты
Ирек мәйданы, 1 Аппаратының
хокук
йорт
идарәсе башлыгы
______________________________

Электрон адрес
Andrey.Grevcov@tatar.ru».

