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Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан дәүләт хезмәтләре
күрсәтүнең административ регламентларына кертелә торган
үзгәрешләр

1. Татарстан Республикасында административ-территориаль берәмлекләр һәм
торак пунктлар Реестрыннан өземтә яисә соратып алына торган мәгълүматның
булмавы турында Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2015 елның
2 октябрендәге 01-02/685 номерлы боерыгы белән расланган административ
регламент (2016 елның 13 февралендәге 01-02/55 номерлы, 2016 елның 29
мартындагы 01-02/115 номерлы, 2017 елның 2 июнендәге 01-02/48 номерлы, 2018
елның 5 июнендәге 50од номерлы, 2018 елның 21 сентябрендәге 105од номерлы,
2019 елның 13 сентябрендәге 120од номерлы, 2019 елның 30 ноябрендәге 158 од
номерлы боерыклар белән кертелгән үзгәрешләр белән) (алга таба - Административ
регламент):
1бүлектә:
1.3.5 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Гариза бирүчеләр белән эшләү өчен Министрлык биналарындагы мәгълүмат
стендларында һәм Министрлыкның рәсми сайтында урнаштырыла торган
мәгълүмат үз эченә дәүләт хезмәте турында Татарстан Республикасы дәүләт
телләрендә әлеге Регламентның 1.3.1, 2.1, 2.3 - 2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 5.1пунктлардагы
(пунктчалардагы) мәгълүматларны ала.»;
1.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (аларның реквизитларын һәм рәсми бастырып чыгару чыганакларын
күрсәтеп) Министрлыкның «Интернет» челтәрендәге рәсми сайтында, «Татарстан
Республикасы дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр реестры» дәүләт
мәгълүмат системасында урнаштырылган.»;
1.5 пунктта:
алтынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле
үзәкнең ерактан торып эш урыны - Татарстан Республикасы муниципаль районының
шәһәр (авыл) җирлегендә яисә шәһәр округында булдырылган дәүләт хезмәтләре
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле үзәкнең территориаль
аерымланган структур бүлекчәсе (офис). Ул Россия Федерациясе Хөкүмәтенең
«Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре

эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында» 2012 елның 22 декабрендәге
1376 номерлы карары белән расланган Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең
34 пункты нигезендә булдырылган»;
җиденче абзацта «210- ФЗ номерлы Федераль закон» сүзләрен «Дәүләт
хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27
июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль
закон)» сүзләренә алмаштырырга»;
2 бүлектә:
2.1 пунктның «Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгеләүче норматив хокукый
акт» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Татарстан Республикасы Президентының 2008 елның 29 сентябрендәге ПУ460 номерлы Указы белән расланган Татарстан Республикасында административтерриториаль һәм торак пунктлар реестрын тоту һәм алып бару тәртибе турында
нигезләмәнең 10 пункты (алга таба-Нигезләмә);
2.2 пунктның «Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгеләүче норматив хокукый
акт» графасында «ТР МКның 68 номерлы карары» сүзләрен «Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Юстиция
министрлыгы мәсьәләләре» 2006 елның 22 февралендәге 68 номерлы карары»
сүзләренә алмаштырырга»;
2.6 пунктның «Дәүләт хезмәте күрсәтү стандартына таләпнең исеме»
графасында «башка оешмалар» сүзләрен «дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә
органнарына буйсынган оешмаларның» сүзләренә алмаштырырга»;
2.12 пунктта:
«Стандартка таләпләр эчтәлеге» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Мөрәҗәгать итүченең кабул итүне (хезмәт күрсәтүне) көтү һәм дәүләт
хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен алуының максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
Аерым категорияләр өчен чират билгеләнмәгән.»;
«Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгеләүче норматив хокукый акт» графасында
«Россия Федерациясе Президентының 601 номерлы Указының 1 пункты» сүзләрен
«Россия
Федерациясе
Президентының
«Дәүләт
идарәсе
системасын
камилләштерүнең төп юнәлешләре турында» 2012 елның 7 маендагы 601 номерлы
Указының 1 пункты» сүзләренә алмаштырырга»;
5 бүлектә:
исемне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Министрлык карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенә, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 11 өлештә күрсәтелгән оешмаларга, шулай ук
аларның вазыйфаи затларына, дәүләт хезмәткәрләренә, хезмәткәрләренә карата
шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе»;
5.6 пунктны үз көчен югалткан дип танырга;
Административ регламентка кушымтада (белешмәдә):

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты» таблицасында:
«Andrey.Grevcov@tatar.ru»
сүзләрен
«Marat.Dolgov@tatar.ru»
сүзләренә
алмаштырырга.
2. Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары
регистрыннан өземтәләр бирү буенча дәүләт хезмәтен күрсәтүнең Татарстан
Республикасы Юстиция министрлыгының 2016 елның 22 мартындагы 01-02/108
номерлы боерыгы белән расланган административ регламентында (2017 елның 2
июнендәге 01-02/48 номерлы, 2018 елның 5 июнендәге 50од номерлы, 2018 елның
21 сентябрендәге 105од номерлы, 2019 елның 13 сентябрендәге 120од номерлы,
2019 елның 18 ноябрендәге 154од номерлы боерыклар белән кертелгән үзгәрешләр
белән) (алга таба - Административ регламент):
1бүлектә:
1.3.5 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Гариза бирүчеләр белән эшләү өчен Министрлык биналарындагы мәгълүмат
стендларында һәм Министрлыкның рәсми сайтында урнаштырыла торган
мәгълүмат үз эченә дәүләт хезмәте турында Татарстан Республикасы дәүләт
телләрендә әлеге Регламентның 1.3.1, 2.1, 2.3 - 2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 5.1пунктлардагы
(пунктчалардагы) мәгълүматларны ала.»;
1.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (аларның реквизитларын һәм рәсми бастырып чыгару чыганакларын
күрсәтеп) Министрлыкның «Интернет» челтәрендәге рәсми сайтында, «Татарстан
Республикасы дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр реестры» дәүләт
мәгълүмат системасында урнаштырылган.»;
1.5 пунктта:
өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле
үзәкнең ерактан торып эш урыны - Татарстан Республикасы муниципаль районының
шәһәр (авыл) җирлегендә яисә шәһәр округында булдырылган дәүләт хезмәтләре
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле үзәкнең территориаль
аерымланган структур бүлекчәсе (офис). Ул Россия Федерациясе Хөкүмәтенең
«Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре
эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында» 2012 елның 22 декабрендәге
1376 номерлы карары белән расланган Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең
34 пункты нигезендә булдырылган»;
дүртенче абзацта «210-ФЗ номерлы Федераль закон» сүзләрен «Дәүләт
хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның
27 июлендәге 210 номерлы Федераль закон (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль
закон)» сүзләренә алмаштырырга;
2 бүлектә:
2.1 пунктның «Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгеләүче норматив хокукый
акт» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистры
турында» 2009 елның 9 февралендәге 14-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законының 6 статьясы (алга таба - Законның 6 статьясы)»;
2.2 пунктның «Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгеләүче норматив хокукый
акт» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасы
муниципаль норматив хокукый актлары регистрын оештыру һәм алып бару
чаралары турында» 2009 елның 27 февралендәге ПУ-107 номерлы Указы»;
2.6 пунктның «Дәүләт хезмәте күрсәтү стандартына таләпнең исеме»
графасында «башка оешмалар» сүзләрен «дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә
органнарына буйсынган оешмаларның» сүзләренә алмаштырырга»;
2.12 пунктта:
«Стандартка таләпләр эчтәлеге» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Мөрәҗәгать итүченең кабул итүне (хезмәт күрсәтүне) көтү һәм дәүләт
хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен алуының максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
Аерым категорияләр өчен чират билгеләнмәгән.»;
«Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгеләүче норматив хокукый акт» графасында
«Россия Федерациясе Президентының 601 номерлы Указы» сүзләрен «Россия
Федерациясе Президентының «Дәүләт идарәсе системасын камилләштерүнең төп
юнәлешләре турында» 2012 елның 7 маендагы 601 номерлы Указы» сүзләренә
алмаштырырга»;
2.14 пунктның «Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгеләүче норматив хокукый
акт» графасында «880 номерлы карар» сүзләрен «Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең
башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ
регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау һәм Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында» 2010
елның 2 ноябрендәге 880 номерлы карары» сүзләренә алмаштырырга»;
5 бүлекнең исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Министрлык карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенә, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 11 өлештә күрсәтелгән оешмаларга, шулай ук
аларның вазыйфаи затларына, дәүләт хезмәткәрләренә, хезмәткәрләренә карата
шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе»;
Административ регламентка кушымтада (белешмәдә):
«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты» таблицасында:
«Andrey.Grevcov@tatar.ru»
сүзләрен
«Marat.Dolgov@tatar.ru»
сүзләренә
алмаштырырга.
3. Татарстан Республикасының берничә муниципаль районы, шәһәр округлары
территориясендә гавами чара үткәрүне килештерү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 2017 елның 18 октябрендәге
01-02/125 номерлы боерыгы белән расланган административ регламентында (2018
елның 5 июнендәге 50 од номерлы, 2018 елның 21 сентябрендәге 105 од номерлы,
2019 елның 13 сентябрендәге 120 од номерлы, 2019 елның 11 декабрендәге 162 од
номерлы боерыклары белән кертелгән үзгәрешләр белән ) (алга таба-Административ

регламент):
1 бүлектә:
1.3.5 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Гариза бирүчеләр белән эшләү өчен Министрлык биналарындагы мәгълүмат
стендларында һәм Министрлыкның рәсми сайтында урнаштырыла торган
мәгълүмат үз эченә дәүләт хезмәте турында Татарстан Республикасы дәүләт
телләрендә әлеге Регламентның 1.3.1, 2.1, 2.3 - 2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 5.1пунктлардагы
(пунктчалардагы) мәгълүматларны ала.»;
1.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (аларның реквизитларын һәм рәсми бастырып чыгару чыганакларын
күрсәтеп) Министрлыкның «Интернет» челтәрендәге рәсми сайтында, «Татарстан
Республикасы дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр реестры» дәүләт
мәгълүмат системасында урнаштырылган.»;
1.5 пунктта:
җиденче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле
үзәкнең ерактан торып эш урыны - Татарстан Республикасы муниципаль районының
шәһәр (авыл) җирлегендә яисә шәһәр округында булдырылган дәүләт хезмәтләре
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле үзәкнең территориаль
аерымланган структур бүлекчәсе (офис). Ул Россия Федерациясе Хөкүмәтенең
«Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре
эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында» 2012 елның 22 декабрендәге
1376 номерлы карары белән расланган Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең
34 пункты нигезендә булдырылган»;
тугызынчы абзацта «54-ФЗ номерлы һәм 210-ФЗ номерлы федераль законнар
белән» сүзләрен «Җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм
пикетлар турында» 2004 елның 19 июнендәге 54-ФЗ номерлы федераль закон (алга
таба - 54-ФЗ номерлы Федераль закон) һәм «Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы
Федераль закон белән (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль закон)» сүзләренә
алмаштырырга»;
2 бүлектә:
2.2 пунктның "Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгеләүче норматив хокукый
акт» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Татарстан Республикасында гражданнарның җыелышлар, митинглар,
демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар уздыруга хокукларын гамәлгә
ашыру шартларын тәэмин итү турында» 2012 елның 25 декабрендәге 91-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законының 3 статьясындагы 3 өлеше (алга таба 91-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы);
Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының
«Татарстан
Республикасында җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм
пикетлар уздыру буенча вәкаләтле орган турында» 2013 елның 24 июнендәге 436
номерлы карары;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы
Юстиция министрлыгы мәсьәләләре» 2006 елның 22 февралендәге 68 номерлы
карары белән расланган Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы турындагы
нигезләмәнең 4.1.27 пункты;
2.5 пунктның «Стандартка таләпләр эчтәлеге» графасының егерменче
абзацында «63-ФЗ номерлы Федераль закон» сүзләрен «Электрон имза турында»
2011 елның 6 апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль закон» (алга таба - 63-ФЗ
номерлы Федераль закон) сүзләренә алмаштырырга;
2.6 пунктның «Дәүләт хезмәте күрсәтү стандартына таләпнең исеме»
графасында «башка оешмалар» сүзләрен «дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә
органнарына буйсынган оешмаларның» сүзләренә алмаштырырга»;
2.12 пунктның «Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгеләүче норматив хокукый
акт» графасында «РФ Президентының 601 номерлы Указының 1 пунктындагы «д»
пунктчасы» сүзләрен «Россия Федерациясе Президентының «Дәүләт идарәсе
системасын камилләштерүнең төп юнәлешләре турында» 2012 елның 7 маендагы
601 номерлы Указының 1 пунктындагы «д» пунктчасы» сүзләренә алмаштырырга»;
2.14 пунктның "Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгеләүче норматив хокукый
акт» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның
24 ноябрендәге 181-ФЗ номерлы Федераль закон»;
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре
күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау һәм
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр
кертү турында» 2010 елның 2 ноябрендәге 880 номерлы карары;
5 бүлектә:
исемне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Министрлык карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенә, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 11 өлештә күрсәтелгән оешмаларга, шулай ук
аларның вазыйфаи затларына, дәүләт хезмәткәрләренә, хезмәткәрләренә карата
шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе»;
5.6 пунктны үз көчен югалткан дип танырга;
Административ регламентка кушымтада (белешмәдә):
«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты» таблицасында:
«Andrey.Grevcov@tatar.ru»
сүзләрен
«Marat.Dolgov@tatar.ru»
сүзләренә
алмаштырырга.
4. Юридик затлар исемнәрендә Татарстан Республикасының рәсми
атамаларын куллануга рөхсәтләр бирү буенча дәүләт хезмәтен күрсәтүнең Татарстан
Республикасы Юстиция министрлыгының 2016 елның 8 декабрендәге 01-02/306
номерлы боерыгы белән расланган административ регламентында (2017 елның 2
июнендәге 01-02/48 номерлы, 2018 елның 5 июнендәге 50 од номерлы, 2018 елның
21 сентябрендәге 105 од номерлы, 2019 елның 13 сентябрендәге 120 од номерлы,
2019 елның 11 ноябрендәге 149 од номерлы боерыклар белән кертелгән үзгәрешләр
белән) (алга таба - Административ регламент):

1 бүлектә:
1.3.5 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Гариза бирүчеләр белән эшләү өчен Министрлык биналарындагы мәгълүмат
стендларында һәм Министрлыкның рәсми сайтында урнаштырыла торган
мәгълүмат үз эченә дәүләт хезмәте турында Татарстан Республикасы дәүләт
телләрендә әлеге Регламентның 1.3.1, 2.1, 2.3 - 2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 5.1пунктлардагы
(пунктчалардагы) мәгълүматларны ала.»;
1.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (аларның реквизитларын һәм рәсми бастырып чыгару чыганакларын
күрсәтеп) Министрлыкның «Интернет» челтәрендәге рәсми сайтында, «Татарстан
Республикасы дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр реестры» дәүләт
мәгълүмат системасында урнаштырылган.»;
1.5 пунктта:
икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле
үзәкнең ерактан торып эш урыны - Татарстан Республикасы муниципаль районының
шәһәр (авыл) җирлегендә яисә шәһәр округында булдырылган дәүләт хезмәтләре
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле үзәкнең территориаль
аерымланган структур бүлекчәсе (офис). Ул Россия Федерациясе Хөкүмәтенең
«Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре
эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында» 2012 елның 22 декабрендәге
1376 номерлы карары белән расланган Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең
34 пункты нигезендә булдырылган»;
дүртенче абзацта «210-ФЗ номерлы Федераль закон» сүзләрен «Дәүләт
хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның
27 июлендәге 210 номерлы Федераль закон (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль
закон)» сүзләренә алмаштырырга;
2 бүлектә:
2.1 пунктның "Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгеләүче норматив хокукый
акт» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Юридик затлар
исемнәрендә Татарстан Республикасының рәсми атамаларын куллану тәртибе
турында» 2016 елның 22 августындагы 581 номерлы карарының 1 пункты (алга
таба-Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 581 номерлы карары);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2006 елның 22
февралендәге 68 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы
Юстиция министрлыгы турындагы Нигезләмәнең 4.1.29 пункты (алга таба Министрлык турында Нигезләмә)»;
2.3 пунктның «Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгели торган норматив
хокукый акт» графасында «Нигезләмәнең 5 пункты» сүзләрен «Татарстан
Республикасының рәсми атамаларын юридик затлар исемнәрендә куллануга
рөхсәтләр бирү тәртибе турындагы Татарстан Республикасы Министрлар

Кабинетының 581 номерлы карары белән расланган Нигезләмәнең 5 пункты (алга
таба - Нигезләмә) сүзләренә алмаштырырга)»;
2.5 пунктның «Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгели торган норматив
хокукый акт» графасында «46од номерлы боерык» сүзләрен «Татарстан
Республикасы Юстиция министрлыгының «Юридик затка исемендә Татарстан
Республикасының рәсми атамасын куллануга рөхсәт бирү мөмкинлеге турында
Татарстан Республикасы башкарма хакимияте тармак органы бәяләмәсе формасын
раслау хакында» 2009 елның 12 апрелендәге 46од номерлы боерыгы» сүзләренә
алмаштырырга»;
2.6 пунктның «Дәүләт хезмәте күрсәтү стандартына таләпнең исеме»
графасында «башка оешмалар» сүзләрен «дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә
органнарына буйсынган оешмаларның» сүзләренә алмаштырырга»;
2.12 пунктның «Стандартка таләпләр эчтәлеге» графасының беренче абзацын
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Мөрәҗәгать итүченең кабул итүне (хезмәт күрсәтүне) көтү һәм дәүләт
хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен алуының максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
5 бүлекнең исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Министрлык карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенә, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 11 өлештә күрсәтелгән оешмаларга, шулай ук
аларның вазыйфаи затларына, дәүләт хезмәткәрләренә, хезмәткәрләренә карата
шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе»;
Административ регламентка кушымтада (белешмәдә):
«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты» таблицасында:
«Andrey.Grevcov@tatar.ru»
сүзләрен
«Marat.Dolgov@tatar.ru»
сүзләренә
алмаштырырга.
5. Социаль ориентлашкан коммерцияле булмаган оешмалар күрсәтә торган
иҗтимагый файдалы хезмәтләр сыйфатының билгеләнгән критерийларга туры килүе
турында бәяләмәләр бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Татарстан
Республикасы Юстиция министрлыгының 2018 елның 26 октябрендәге 137од
номерлы боерыгы белән (2019 елның 13 сентябрендәге 120од номерлы, 2019 елның
9 декабрендәге 161од номерлы боерыклары белән кертелгән үзгәрешләр белән)
расланган административ регламентында (алга таба - Административ регламент):
1 бүлектә:
1.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.2. Мөрәҗәгать итүчеләр: «Коммерцияле булмаган оешмалар турында» 1996
елның 12 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 22
пунктның 1 пунктчасында каралган социаль ориентлашкан коммерцияле булмаган
оешмалар (алга таба - социаль ориентлашкан коммерцияле булмаган оешмалар,
коммерцияле булмаган оешмалар) (әлеге абзац таләбе 2020 елның 15 сентябреннән
гамәлдә);
1.3.5 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Гариза бирүчеләр белән эшләү өчен Министрлык биналарындагы мәгълүмат
стендларында һәм Министрлыкның рәсми сайтында урнаштырыла торган
мәгълүмат үз эченә дәүләт хезмәте турында Татарстан Республикасы дәүләт

телләрендә әлеге Регламентның 1.3.1, 2.1, 2.3 - 2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 5.1пунктлардагы
(пунктчалардагы) мәгълүматларны ала.»;
1.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.4. Дәүләт хезмәте күрсәтүне җайга салучы норматив хокукый актлар
исемлеге (аларның реквизитларын һәм рәсми бастырып чыгару чыганакларын
күрсәтеп) Министрлыкның «Интернет» челтәрендәге рәсми сайтында, «Татарстан
Республикасы дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр реестры» дәүләт
мәгълүмат системасында урнаштырылган.»;
1.5 пунктның бишенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле
үзәкнең ерактан торып эш урыны - Татарстан Республикасы муниципаль районының
шәһәр (авыл) җирлегендә яисә шәһәр округында булдырылган дәүләт хезмәтләре
һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү буенча күпфункцияле үзәкнең территориаль
аерымланган структур бүлекчәсе (офис). Ул Россия Федерациясе Хөкүмәтенең
«Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре
эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен раслау турында» 2012 елның 22 декабрендәге
1376 номерлы карары белән расланган Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең
34 пункты нигезендә булдырылган.»;
алтынчы абзацта «210-ФЗ номерлы Федераль закон» сүзләрен «Дәүләт
хезмәтләрен һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның
27 июлендәге 210 номерлы Федераль закон (алга таба - 210-ФЗ номерлы Федераль
закон)» сүзләренә алмаштырырга;
2 бүлектә:
2.1 пунктның "Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгеләүче норматив хокукый
акт» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының
«Татарстан
Республикасында социаль ориентлашкан коммерциячел булмаган оешмалар
тарафыннан күрсәтелә торган иҗтимагый файдалы хезмәтләр сыйфатының
билгеләнгән критерийларга туры килүе турында бәяләмәләр бирүне оештыру
турында» 2018 елның 22 августындагы 681 номерлы карарының 2 пункты (алга таба
- № 681 карар);
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2006 елның 22
февралендәге 68 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы
Юстиция министрлыгы турындагы нигезләмәнең 4.1.49.3 пункты (алга таба Министрлык турында нигезләмә)»;
2.2 пунктның "Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгеләүче норматив хокукый
акт» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Иҗтимагый файдалы хезмәтләрне
башкаручылар - коммерцияле булмаган оешмалар реестры турында» 2017 елның 26
гыйнварындагы 89 номерлы карары белән расланган Социаль юнәлешле
коммерциячел булмаган оешманы иҗтимагый файдалы хезмәтләр башкаручы дип
тану турында карар кабул итү кагыйдәләре (алга таба - Кагыйдәләр);
681 номерлы карарның 2 пункты;
Министрлык турындагы Нигезләмәнең 4.1.49.3 пункты»;

2.6 пунктта:
«Дәүләт хезмәте күрсәтү стандартына таләпнең исеме» графасында «башка
оешмалар» сүзләрен «дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә органнарына
буйсынган оешмаларның» сүзләренә алмаштырырга»;
«Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгеләүче норматив хокукый акт»
графасында « Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 880 номерлы
карары» сүзләрен «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан
Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт
хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен
раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына
үзгәрешләр кертү турында» 2010 елның 2 ноябрендәге 880 номерлы карары» (алга
таба – 880 номерлы карар) сүзләренә алмаштырырга»;
2.12 пунктта:
«Стандартка таләпләр эчтәлеге» графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Мөрәҗәгать итүченең кабул итүне (хезмәт күрсәтүне) көтү һәм дәүләт
хезмәте күрсәтү нәтиҗәсен алуының максималь вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
Аерым категорияләр өчен чират билгеләнмәгән.»;
«Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгеләүче норматив хокукый акт» графасында
«Россия Федерациясе Президентының 601 номерлы Указы» сүзләрен «Россия
Федерациясе Президентының «Дәүләт идарәсе системасын камилләштерүнең төп
юнәлешләре турында» 2012 елның 7 маендагы 601 номерлы Указы» сүзләренә
алмаштырырга»;
2.14 пункттагы «Хезмәт күрсәтүне яисә таләпне билгеләүче норматив хокукый
акт» графада «181-ФЗ номерлы Федераль закон» сүзләрен «Россия Федерациясендә
инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның 24 ноябрендәге 181-ФЗ номерлы
федераль закон» сүзләренә алмаштырырга»;
2.16 пунктның «Стандартка таләпләр эчтәлеге» графасында «63-ФЗ номерлы
Федераль закон» сүзләрен «Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендәге 63ФЗ номерлы Федераль закон» (алга таба - 63-ФЗ номерлы Федераль закон)
сүзләренә алмаштырырга;
5 бүлекнең исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Министрлык карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенә, 210-ФЗ номерлы
Федераль законның 16 статьясындагы 11 өлештә күрсәтелгән оешмаларга, шулай ук
аларның вазыйфаи затларына, дәүләт хезмәткәрләренә, хезмәткәрләренә карата
шикаять белдерүнең судка кадәр (судтан тыш) тәртибе»;
Административ регламентка кушымтада (белешмәдә):
«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты» таблицасында:
«Andrey.Grevcov@tatar.ru»
сүзләрен
«Marat.Dolgov@tatar.ru»
сүзләренә
алмаштырырга.

