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Мәгълүматтан файдаланучыга аның соратуы буенча Мәгълүматлаштыру һәм 

элемтә министрлыгы эшчәнлеге турында мәгълүмат бирү  

тәртибе 

 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Әлеге Тәртип “Дәүләт органнары һәм җирле үзидарә органнары  
эшчәнлеге турында мәгълүмат алуны тәэмин итү хакында” 2009 елның 9 
февралендәге 8-ФЗ номерлы  Федераль законны тормышка ашыру һәм 
“Мәгълүматтан файдаланучыга аның соратуы буенча Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимияте башкарма органы эшчәнлеге турында мәгълүмат бирүнең якынча 
тәртибен раслау хакында” 2012 елның 8 декабрендәге 1068 номерлы  Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карарын үтәү максатларында эшләнгән һәм 

мәгълүматтан файдаланучыга аның соратуы буенча Татарстан Республикасы  
Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы (алга таба – министрлык) һәм 
Министрлык ведомствосындагы оешмалар (алга таба – аның ведомствосындагы 
оешмалар) эшчәнлеге турында мәгълүмат бирү процедурасын билгели.  

1.2. Әлеге Тәртип максатларында кулланылучы төп терминнар һәм 
билгеләмәләр: 

1) Министрлык эшчәнлеге турында мәгълүмат – үз вәкаләтләре 
кысаларында Министрлык яки Министрлык ведомствосындагы оешмалар 
тарафыннан булдырылган, яисә Министрлыкка һәм Министрлык ведомствосындагы 
оешмаларга кергән мәгълүмат (белешмәләр) (шул исәптән документлаштырылган) 
(алга таба – мәгълүмат).  

Министрлык эшчәнлеге турында мәгълүматка шулай ук Министрлык һәм 
аның  ведомствосындагы оешмалар структурасын, вәкаләтләрен, оештыру тәртибен 
һәм эшчәнлеген билгеләүче  закон чыгаручы һәм бүтән норматив хокукый актлар, 
алар эшчәнлегенә кагылышлы бүтән мәгълүмат керә;  

2) мәгълүматтан файдаланучы – Министрлык эшчәнлеге турында мәггълүмат 
эзләүне тормышка ашыручы граждан (физик зат), оешма (юридик зат), дәүләт 
органы, җирле үзидарә органы, иҗтимагый оешма; 

3) сорату – мәгълүматтан файдаланучының Министрлык  эшчәнлеге турында 
мәгълүмат бирү хакында сорап телдән яки язма формада, шул исәптән электрон 

документ рәвешендә Министрлыкка яисә аның вазыйфаи затына кергән мөрәҗәгате. 
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2. Сорату буенча  мәгълүматтан файдаланучыга мәгълүмат бирү тәртибе 
 

2.1. Министрлыкка язма формада кергән сорату аның кергән көненнән соң өч 
көн эчендә теркәлергә тиеш. Телдән төзелгән сорату аның кергән көнендә үк,            
керү датасы һәм вакыты күрсәтелеп, теркәлергә тиеш.  

2.2. Әгәр Россия Федерациясе законнары белән бүтәне каралмаса, сорату 
Министрлык тарафыннан аның теркәлү көненнән соң  утыз көн эчендә карап 
тикшерелергә тиеш. 

Әгәр соратыла торган мәгълүматны күрсәтелгән срокта бирү мөмкин 
булмаган очракта, соратуны теркәгән көннән соң җиде көн эчендә Министрлык 
мәгълүматтан файдаланучыга соратуга җавапның кичектерелүе турында хәбәр итә, 

аның сәбәбен һәм соратылучы мәгълүматны бирү срогын күрсәтә, ул соратуга җавап 
бирү өчен әлеге Тәртиптә билгеләнгән көннән унбиш көнгә артып китә алмый.  

2.3. Министрлык мәгълүматтан файдаланучыга Министрлык эшчәнлеге 
турында зарур мәгълүматны бирү макстларында соратуның эчтәлеген тәгаенларга 
хокуклы.  

2.4. Мәгълүмат мәгълүматтан файдаланучыга үз эченә соратыла торган 
мәгълүматны алган яки аңа теркәлгән, яисә әлеге Тәртипнең 2.11 пункты нигезендә 
күрсәтелгән мәгълүматны бирү турында мотивлаштырылган баш тарту булган 
соратуга җавап рәвешендә бирелә. 

Соратуга җавапта Министрлыкның исеме, почта адресы, җавапны имзалаган 

затның вазыйфасы, шулай ук соратуга җавап бирү реквизитлары (теркәү номеры 
һәм датасы) күрсәтелә. 

Соратуга җавап Министрлык тарафыннан билгеләнгән тәртиптә теркәлә.  

2.5. Мәгълүматтан файдаланучы теләге буенча соратыла торган мәгълүмат 
аңарга телдән яки документлаштырылган мәгълүмат рәвешендә, шул исәптән почта 
аша кәгазьдәге документ яисә “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация 
челтәрендәге электрон документ рәвешендә бирелә.  

       2.6. Мәгълүмат, соратыла торган мәгълүматның күләменә һәм форматына 

бәйле, шул исәптән соратыла торган  документлар һәм (яки) материалларның 

күчермәләрен ясатуга һәм җибәрүгә чыгымнарны исәпкә алып, 24.10.2011 елдагы  

860 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте Карары нигезендә расланган Дәүләт 

органнары һәм җирле үзидарә органнары эшчәнлеге турында мәгълүмат биргән өчен 

түләү алу кагыйдәләре  нигезендә түләүсез яки түләүле нигездә бирелә.   

      2.7. Мәгълүматтан файдаланучыга түләүсез нигездә түбәндәге мәгълүмат 

бирелә: 

1) телдән тапшырыла торган; 

2) Министрлык тарафыннан “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә, шулай ук Министрлык эшчәнлеге турында мәгълүматны урнаштыру 

өчен бирелгән урыннарда урнаштырылган; 

3) кызыксынган мәгълүматтан файдаланучының хокукларына һәм Россия 

Федерациясе законнарында билгеләнгән бурычларына кагылышлы; 

4) Министрлык эшчәнлеге турында законнарда билгеләнгән бүтән мәгълүмат. 

Мәгълүмат биргән өчен законнар нигезендә түләү алынмаган очракта 

Министрлык мәгълүматтан файдаланучыга мәгълүматны әлеге Тәртипнең 2.2 – 2.4 

пунктларында каралган сорату нигезендә бирә.  
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     2.8. Сорату буенча мәгълүмат биргән өчен законнар нигезендә түләү алу 

каралган очракта: 

сорату теркәлгән көннән соң эш көннәрендә исәпләнелә торган өч көн эчендә 

Министрлык бу хакта мөрәҗәгатьтә күрсәтелгән адрес буенча мәгълүматтан 

файдаланучыга хәбәр итә, анда соратыла торган мәгълүматның күләме һәм 

форматы, шул исәптән түләү алына торган мәгълүмат күләме, өстәмә  чыгымнарны 

да кертеп, күрсәтелгән түләү хисабы, түләү размеры һәм мәгълүмат алу өчен 

түләүне күчерүгә түләү документларын тутыру өчен кирәк булган мәгълүмат 

күрсәтелә; 

түләү турында раслауны алганнан соң мәгълүматтан файдаланучыга әлеге 

Тәртипнең 2.2 пунктында күрсәтелгән вакытта, әлеге Тәртипнең 2.4 пунктында 

каралган тәртиптә мәгълүмат бирә. 

2.9. Әгәр мәгълүматтан файдаланучы аны кәгазьдә яисә компьютерның 
туплау җайланмасында турыдан-туры Министрлыкта алырга теләсә, Министрлык 

әлеге Тәртипнең 2.8 пунктында  каралган сроклар нигезендә соратуга җавапта 
мәгълүматтан файдаланучыга соратыла торган мәгълүматны алу кирәк булган 
структур бүлекчә һәм аның вазыйфаи заты турында, адресын, телефонын, структур 
бүлекчәнең эшләү вактын  яки кабул итүнең төгәл датасын күрсәтеп,  өстәмә 
рәвештә мәгълүмат бирә.  

Әгәр бу максатларда Министрлыкта махсус үткәрү режимы билгеләнгән 
очракта, җавапта бу хакта мәгълүмат мәгълүматтан файдаланучыга җиткерелә.  

Мәгълүмат биргән өчен түләү алынган очракта мәгълүмат мәгълүматтан 
файдаланучыга ул түләү турында квитанцияне турыдан-туры Министрлыкта 
мәгълүмат бирү өчен җаваплы вазыйфаи затка күрсәткәннән соң бирелә.       

2.10. Министрлык тарафыннан үз эченә төгәл булмаган белешмәләрне алган 
мәгълүмат бирелгән очракта, Министрлык мәгълүматтан файдаланучының 
мотивлаштырылган язмача гаризасы буенча булган төгәлсезлекләрне бушлай 
бетерергә тиеш.  

2.11.  Министрлык эшчәнлеге турында мәгълүмат бирү мөмкинлеген 
булдырмаучы нигезләр: 

1) соратуның эчтәлеге Министрлык эшчәнлеге турында соратыла торган 
мәгълүматны  билгеләргә мөмкинлек бирмәсә; 

2) соратуда соратуга җавап җибәрү өчен почта адресы, электрон почта 

адресы яки факс номеры күрсәтелмәсә яисә сорату җибәргән мәгълүматтан 
файдаланучы белән элемтәгә керү өчен телефон номеры булмаса; 

3) соратыла торган мәгълүмат Министрлык эшчәнлегенә карамаса; 

4) соратыла торган мәгълүмат федераль законнар нигезендә файдаланылуы 
чикләнгән мәгълүмат булса; 

5) соратыла торган мәгълүмат мәгълүматтан файдаланучыга элегрәк 
бирелгән булса; 

6) соратуда Министрлык тарафыннан кабул ителгән актларны хокукый 

бәяләү, аның эшчәнлегенә, ведомствосындагы  оешмалар эшчәнлегенә  анализ ясау 
яки соратуны җибәргән мәгълүматтан файдаланучы хокукларын яклау белән 
турыдан-туры бәйле булмаган бүтән аналитик эш башкару турында сорау куелса.  

Әгәр соратыла торган мәгълүмат массакүләм мәгълүмат чараларында 
басылып чыккан яки “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 
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урнаштырылган булса, Министрлык үз эшчәнлеге турында  мәгълүматны бирмәскә 
хокуклы. Әлеге очракта соратуга җавапта Министрлык соратыла торган мәгълүмат 

басылып чыккан массакүләм мәгълүмат чарасының  исемен, чыгу датасын һәм 
номерын һәм (яки) соратыла торган мәгълүмат урнаштырылган рәсми сайтның 
электрон адресын күрсәтү  белән чикләнә.   

2.12. Әгәр сорату Министрлык эшчәнлегенә кагылмаса, сорату 
Министрлыкта теркәлгән көннән соң җиде көн эчендә ул соратыла торган 
мәгълүматны бирү вәкаләтләренә кергән дәүләт органына яки җирле үзидарә 
органына җибәрелә. Соратуны яңа адреска юллау турында шул ук вакыт эчендә 
соратуны җибәргән мәгълүматтан файдаланучыга хәбәр  ителә.  

Әгәр Министрлык  соратыла торган мәгълүматның башка дәүләт органында 
яки җирле үзидарә органында барлыгы турында белешмәләргә ия булмаган очракта, 

бу хакта шулай ук соратуны теркәгәннән соң җиде көн эчендә  соратуны җибәргән 
мәгълүматтан файдаланучыга хәбәр  ителә.  

 2.13. Әгәр соратыла торган мәгълүмат федераль законнар нигезендә 
файдаланылуы чикләнгән мәгълүматка керсә, соратуга җавапта әлеге мәгълүматны 
алу мөмкинлеген чикли торган актның төре, исеме, номеры һәм кабул итү датасы 
күрсәтелә. Әгәр соратыла торган мәгълүматның бер өлеше файдаланылуы 
чикләнгән мәгълүматка керсә, ә калган мәгълүмат гомуми файдаланылышта булса, 
Министрлык,  файдаланылуы чикләнгән мәгълүматтан тыш, соратыла торган 
мәгълүматны бирә.  

2.14. Министрлыкка чит телдә сорату кергән очракта әлеге сорату 

Министрлык тарафыннан  билгеләнгән тәртиптә карап тикшерелә.  

 

 

___________________________ 
 
 


