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Пешгуфтор

Зиндагии одами маосир истифода аз хидматҳои гуногуни 
электрониро дарбар мегирад: мо аз картаҳои банки истифода 
менамоем, ҳисоби телефони мобилро бедуни муроҷиат ба салони 
мухобира пур мекунем, дар Интернет-магазинҳо харид мекунем. 
Давлати маосир аз дастовардҳои нав ақаб намемонад ва кушиш 
мекунад дар фаолияти худ технологияҳои нави ахборотиро ҷорӣ 
намояд. Сайти органҳои давлатӣ рӯшд мекунанд, ҳамкории 
электронии байнисозмонӣ татбиҷ мегардад, ҳаҷми калони 
иттилооти идораӣ боз мешавад, системаи табодили электронии 
ҳуччатҳо аснод танзимкорӣ мешавад, марказҳои бисъёрвазифаии 
расонидани хидматҳо ба аҳоли ва ғайра рӯшд мекунад. 

Яке аз калидитарин навигарӣ дар заминаи расонидани 
хадамоти давлатӣ ва мунитсипиалӣ дар Россия иборат аст аз ба 
вуҷуд омадани ба қавли «хадамоти электронӣ» аст. 

«Хадамоти электронӣ» (ё «хадамот ба шакли электронӣ») 
– ин гирифтани тарзи ба зудтарин фурсат ва дастрастарин 
хадамоти давлатӣ ва мунитсипиалии масофагӣ аз тариқи шабакаи 
Интернет, «аз хона набаромада» ва бедуни масрафи вақт дар 
навбат аст. 

Гирифтани хадамоти давлатӣ ва мунитсипиалӣ бо истифода аз 
шабакаи Интернет, имкон медиҳад:

сарфа кардани вақт, чун шумо зарурати ба истодан дар навбат •	
дар органҳои ҳукуматӣ ва муассисаҳо надоред;
сарфа кардани маблағ ба харчҳои изофаги ба шакли зарурати •	
пардохти пул роҳ то муассиса; 
дарёфти иттилоот дар бораи хадамоти гуногун ба шакли •	
дастрас ва баҳузур;
пойин овардани иртибот ба ҳадди ақал бо кормандони •	
давлатӣ (мунитсипиалӣ).

Пардохтҳои изофа барои гирифтани хадамот ба шакли 
электрони гирифта намешавад. Хадамот ба шакли ройгон аст, 
ғайр аз ҳолатҳои истисно, замонике, пардохти давлатӣ гирифта 
мешавад. 

Дар ин ёддошт шумо метавонед маълумоте дар бораи чигуна бо 
истифода аз сервисҳои нави электронӣ хадамоти давлатиро ба шакли 
масофаги аз тариқи шабакаи Интернет барои худ пайдо кунед.
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Портали умумии хадамоти давлатӣ ва мунитсипиалӣ

Портали Умумии хадамоти давлатӣ
ва мунитсипиали чист?1

Портали умумӣ хадамоти давлатӣ ва мунитсипиалӣ барои ҳамаи 
манотиқи Россия фаолият дорад ва дар ресурси умумии электронӣ 
хадамотеки, органҳои ҳукумати федералӣ, ҳукумати минтақавӣ, 
органҳои маҳаллии худидоракунанда мерасонанд муттаҳед месозад. 
Ин абзол имкони ба даст овардани хадамоти лозимро ба шакли 
масофаӣ бо камтарин иртибот бо органҳои давлатиро медиҳад. 

Портал барои маҳали ягонаи ироиаи ариза ба органҳои 
федералӣ, органҳои маҳаллии ҳукуматӣ, органҳои маҳаллии 
худидоракунанда ва ҳамчунин ба даст овардани натиҷаи баъзе 
хадамотеки, барои ин имконпазир аст, хидмат менамояд. Масалан, 
бо кӯмаки сервиси электронӣ метавон дар бораи ҳолати ҳисоб ва 
пасандозҳо дар фонди Бознишастагии ФР, дар бораи қарзи молиёт 
ва ғайра маълумот гирифт. Бар асоси маълумоти Вазорати алоқаи 
ФР, хадамоти электронии федералии оммавӣ дар портали умумии, 
ки шумо ҳамчунон метавонед аз он истифода намоед иборат аст:

1.Ироаи маълумот дар бораи тахаллуфҳои маъмурии дар соҳаи 
ҳаракати роҳ (мавҷудӣ ё мавҷуд набудани ҷаримаи ИДБҲР);

2.Расмӣ намудан ва содир гардидани паспортҳои хориҷӣ 
(метавон аз хона ариза ироиа гардад);

4.Ироаи маълумот дар бораи ҷарздории молиётӣ шахси ҷисмонӣ 
(метавон маълум кард, ки оё аз давлат қарз дорад);

5.Сабти давлатии василаҳои автотранспортӣ ва притсепҳои 
онҳо (метавон автомилро сабт намуд).

Портали хадамоти давлатӣ ва мунитсипиалӣ бо принтсипи кори 
худ ба сайтҳои дигар (шабакаҳои иҷтимоӣ, Интернет-магазинҳо)
монанд аст, дар инҷо низ бояд сабт шуд, «аккаунт» ташкил дод 
ва маълумоти лозимро дар саҳифаи шахсӣ зикр кард. Агар шумо 
аллакай аз Интернет-магазин харид карда бошед, пас барои шумо 
расмӣ намудани хадамоти давлатӣ ва мунитсипиалӣ масъала нест. 
Шумо бояд фақат ниёзи худро  фаҳмед ва он хидмати ниёзмандии 
худро гиред.

4

www.gosuslugi.ru



Ин сервис электронӣ чигуна бартариҳо дорад?2
Истифодаи сервисҳои Портали Умумии хадамоти давлатӣ ва 

мунитсипиалӣ имкон медиҳад:
ба шакли дастрас гирифтани тамоми маълумоти лозим дар •	
бораи роҳ ва равишҳо ва натиҷаи расонидани хадамоти дар 
«ду клик»;
ироаи ариза ва ҳуҷҷатҳо барои гирифтани хадамот дар ҳар •	
дараҷаи органҳои ҳукуматӣ;
гирифтани маълумоти воқеӣ дар бораи дараҷаи баррасии •	
ариза, аз ҷумла арз; 
гирифтани натиҷаи баъзе хадамоти давлатӣ ва мунитсипиалӣ •	
(онҳоеки, имкони гирифтан бе ҳузури шахсӣ, «бо имзо»);
гирифтани маълумот дар бораи муассисаҳои давлатӣ ва •	
мунитсипиалӣ;
Донистан дар бораи онке, чигуна хадамотро шумо боз •	
метавонед дар ин ё он ҳолатҳои зиндагӣ афтед, гирифта 
метавонед. Хадамот дар портал ҳамчунин ба шакли чамъи 
хадамоти давлатӣ ва мунитсипиалӣке, бештар дар “ҳолатҳои 
зиндагии” гуногун мегиранд, гуруҳбандӣ шуда аст («интиқоли 
макон, миграция», « синни бознишастӣ» ва ғайра.)
Ирсоли арз аз фаолияти кормандони давлатӣ ва •	
мунитсипиалӣ.
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Сервис  читавр истифода мешавад?3
Для того чтобы получать государственную или му-

ниципальную услугу, необходимо зарегистрироваться на 
Портале путем ввода личных данных в указанные на странице 
электронные формы. Часто люди боятся оставлять о себе 
данные в Интернете. Регистрация на портале нужна для того, 
чтобы подтвердить, что это именно вы взаимодействуйте с 
государством, а не кто-то другой от вашего имени. 



Сабт дар Портали хадамоти давлатӣ ва мунитсипиалӣ фақат 
барои он лозим аст, ки агар шумо барнома дошта бошед ки, 
хадамотро ба шакли электронӣ гирифтани ҳастед, агар шумо 
мехоҳед, ки фақат бо маълумоти дар бораи хадамот ошно шавед, 
пас сабт барои шумо лозим нест.

ба адреси •	 «gosuslugi.ru»

Сабт дар Портал барои шаҳрвандони хориҷӣ 

Дар бахши •	 «Регистрация» шӯбаи «Регистрация иностранных 
граждан» ро интихоб кунед.

Дохил кардани маълумоти шахсӣ ба шакли электронӣ:

Аввал шумо бояд тасдиқ  кунед, ки шумо бо регламенти •	
кори Портал ошно шудед, баъд аз он нависед: 1-маълумоти 
шахсӣ (Ф.Н.Ш., таърихи таваллуд, маълумотҳои ҳуҷҷатҳоеки, 
шахси шуморо тасдиҷ менамояд); 2-маълумотҳои иртиботӣ 
(шумораи телефон, адреси почтаи электронӣ)
Лозим аст маълумоти ҳақиқиро дохил кунед, адреси почтаи •	
электронӣ бояд фаол бошад, шумо бояд дастрасӣ ба қутии 
почта дошта бошед.

Коди фаол ба адреси почтаи электрониеки, шумо ҳангоми •	
сабт навишта будед ирсол мешавад. Барои дохил шудан 
ба Портал шумо бояд дар қатори рамз адреси почтаи 
электрониро нависед ва коди фаолро дохил кунед.

Танзими маҳали қарори истифодакунандаи Портал

Ҳамаи хадамотеки, дар Портал мавҷуд аст, ба маҳал баста аст, •	
ба ин сабаб дар қадам аввал барои истифодаи имконоти сервис 
интихоби  маҳали қарор лозим аст. Барои он бо кӯмаки феҳрасти 
махсус минтақаеки, шумо қарор доред ва маҳали аҳолиро 
интихоб кунед.
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Доил шудан ба Портали хадамоти давлатӣ ва мунитсипиал

Гирифтани коди фаол кардан ва дохил шудан ба Портал



Интихоби хидмати лозим

Все услуг на Портале представлены тремя способами: по •	
категориям, по ведомствам и в зависимости от жизненной 
ситуации. Третий способ является наиболее простым, так 
как не требуется наличия специальных знаний о том, какое 
ведомство предоставляет ту или иную услугу. Достаточно 
четко сформулировать потребность и выбрать необходимую 
категорию «Жизненной ситуа-ции». Также в разделе 
«Категории получателей», вы можете выбрать графу 
«Иностранные граждане», что позволит сформировать 
подходящую выборку услуг, которые могут получить 
иностранные граждане.
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Гирифтани маълумот дар бораи хадамот
Портали хадамоти давлатӣ ва мунитсипиалӣ ресурси 

иттилоотӣ-маълумотии воқеӣ мебошад, дар инҷо шумо 
метаовнед дар бораи қоидаҳо ва расмиётҳои хадамоти мавриди 
алоқаи худ таоми маълумотро ба даст оваред. Дар вақти 



Гирифтани хадамот ба шакли электронӣ
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Қадами 1
Интихоби хадамоти давлатӣ 

ва мунитсипиалӣ дар 
феҳрасти хадамот

Қадами 2
Ошно шудан бо маълумоти 

дар бораи қоидаҳои 
расондани он

Қадами 4
Фиристодани ариза барои 

гирифтан хидмат, мунтазири 
гирифтани натиҷа

Қадами 3
Тайёр кардани ҳуҷҷатҳои лозим, 

хонапурӣ кардани шаклҳо 
ё бланкҳои тайёр, пардохти 

андозҳои давлатӣ

Қадами 5
Гирифтани натиҷаи хидмат ба шакли 

электронӣ ё шахсан, дар сурати 
муроҷиат ба органи ҳукуматӣ, агар дар 

ин бора дар маълумоти дар бораи хидмат 
зикр шуда бошад

гузаштан ба саҳифаи хадамот, шумо метавонед донед, ки барои 
кадом категроияи гирандаи хадамот (шахси физикӣ, шаҳрванди 
хориҷӣ, шахси ҳуқукӣ ва ғайра) он дар назар гирифта шуда аст, 
аз тарафи кадом орган ҳукуматӣ расонида мешавад, ба шакли 
ройгон/ғайри ройгон расонида мешавад. Ҳамчунон шумо 
метовенд шаклҳои тайёр барои хонапуриро гиред, дар ин ҳолат 
ҳуҷҷатҳои хонапуришударо шумо метавонед дар вақти ҳузури 
шахсии худ ба органи ҳукуматӣ тақдим намоед. 

Ғайр аз ин, дар Портал маълумоти фойданоки амалӣ, тавзиҳоти 
коршиносон дар бораи хадамоти муайян дар сарматни «Савол 
– ҷавоб» ҷогирӣ шуда аст. Барои муайян намудан ва гирифтани 
маслаҳат хатти телефони гарм шабона-рӯзкор мекунад (8-800-
100-70-10). Барои истифодакунандагони аз тариқи шакли 
иртиботи баргашт имконоти фиристодани пешниҳодҳои худ дар 
бораи кор ва фаолияти ресурс дар назар гирифта шуда аст. 

Таваҷҷуҳ фармоед, барои гирифтани маълумот дар бораи 
хадамот сабт лозим нест.
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Порталихадамоти давлатӣ
ва мунитсипиалии Кишвари Перм

Портали хадамоти давлатӣ
ва мунитсипиалии кишвари Перм чист?1

Портали хадамоти давлатӣ ва мунитсипиалии кишвари Перм 
махсус барои хадамотеки, органҳои иҷроии ҳукумати кишвари Перм 
ва органҳои маҳаллии худидоракунанда тайёр шуда аст.

www.gosuslugi.permkrai.ru

Портали хадамоти давлатӣ
ва мунитсипиалии кишвари

Перм чигуна бартарӣ дорад?2
Портал государственных и муниципальных услуг Пермского 

края позволяет:
•	получить	информацию	о	 государственных	 услугах	органов	

исполнительной власти Пермского края и муни-ципальных 
услугах органов местного самоуправления Пермского края 



Аз Портали хадамоти давлатӣ ва мунитсипиалии
кишвари Перм читавр истифода мешавад?3

Кор бо Портали хадамоти давлатӣ ва мунитсипиалии кишвари 
Перм низ ба ҳамин принтсипеки, кор бо Портали умумии хадамоти 
давлатӣ ва мунитсипиалӣ сохта шуда аст. (Барои маълумоти дар 
бораи Портали умуми ба саҳифаи 5 муроҷиа фармоед).

Порталихадамоти давлатӣ ва мунитсипиалии кишвари Перм 
бо Портали умумии хадамоти давлатӣ якҷоя шуда аст, ва вақти 
интихоби гирифтани ин ё он хидмат шумо башакли автоматик ба 
он интиқоли иттисолмегардед. (дар бораи тарзи сабт дар Портали 
умумии хадамоти давлатӣ ба саҳифаи 6 муроҷиа фармоед).

Единый медицинский портал Пермского края

Портали умумии тиббии кишвари Перм чист?1
www.k-vrachu.ru

Портали умумии тиббии кишвари Перм барои навишта шудани 
ба шакли барномаӣ ба қабули шифокорҳои поликлиникаҳои 
кишвари Перм  ихтисос ёфта аст.

Таваҷҷуҳ фармоед, ки навишта шудан аз тариқи Портали 
умумии тиббии кишвари Перм фақат ба қабули барномарезишуда 
анҷом мешавад. Кӯмаки оҷил тиббӣ дар Россия барои ҳамаи 
шахсҳоеки, дар сарзамини он ҳузур доранд, бедуни полиси 
бимаи маҷбурии тиббӣ, ба шакли ройгон ва будни талафи замон 
расонида мешавад. Даъвати бригада: Хостани бригада: 03 – аз 
телефони статсионарӣ, 103 – аз телефони мобил.
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(в том числе, о необходимых документах, бланки заявлений, 
стоимость услуги, сроки оказания и др.);
•	узнать	телефоны	и	адреса	органов	государственной	власти	и	

органов местного самоуправления; 
•	подать	заявление	и	документы	для	получения	услуг	органов	

исполнительней власти Пермского края и органов местного 
самоуправления.
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Портали умумии тиббии кишвари Перм
чигуна бартариҳо дорад?2

Истифодаи сервисҳои Портали умумии тиббии кишвари 
Перм имкон медиҳад:

навишта шудан ба қабули барномавии мутахассиси лозими •	
тиббӣ, яъне бедуни рафтан ба поликлиника ва дар ин ҳолат 
интихоби вақти баҳузур барои шумо. 
гирифтани маълумоти лозим дар бораи муассисаи •	
тандурустии здравоохранения (ҷадвали кор, нишона, 
маълумоти контактӣ). 
аз тариқи телефонеки, дар портал зикр шуда аст, метавон ба •	
регистратура занг зад ва ба қабул навишта шуд.

Аз Портали умумии тиббии кишвари Перм
чигуна истифода мешавад?3

ба адреси kvrachu.ru

Сабт дар Портал

Ба шӯбаи «Регистрация» гузаред. Адреси почтаи электронии 
худро нависед (дар оянда он барои фаол шудан дар Портал 
истифода мешавад). Фақат он адреси почтаи электрониеки, ба 
он дастрасӣ доред, нависед, дар оянда он барои фаол намудани 
дар Портал истифода мешавад. Рамзро аз 4 то 16 аломат нависед, 
онро бояд ёддошт гиред ё ҳифз намоед, чунки он барои дохил 
шудан ба портал лозим аст.

Дохил шудан ба портали умумии тиббии кишвари Перм

Дохил шудан ба қутии почтаеки, ҳангоми сабт адреси
он навишта шуда буд
Пройдите по ссылке, которая указана во входящем 

письме, чтобы активировать свою учетную запись. Пройдя 
по ссылке, вы войдете в свой личный кабинет. 



Фаол намудан дар Портал

Баъд аз онки, Шумо ба кабинети шахсии худ дохил мешавед, бояд 
шумораи бимаи маҷбурии тиббии худро нависед ва шифохонаероки, 
шумо вобаста шудаед ё мехоҳед вобаста шавед, интихоб кунед (инро 
бояд барои қабули мутахассиси лозим дар маҳали зиндагӣ анҷом дод). 

 Аз аввал, дар ҳолати хомушӣ, дар картотека як шахс –Шумо 
навишта шуда мебошед. Истифодакунандагони дигарро шумо 
метавонед бо хоҳиши худ ба картотека изофа кунед.

Навишта шудан ба қабули шифокор

Баъд аз сабт Шумо метавонед ба қабули барномарезишудаи шифокор 
навишта шавед. Таваҷҷӯҳ фармоед, ки аз тариқи Портали умумии тиббии 
кишвари Перм фақат қабули барномарезишуда анҷом мешавад. 
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Нақшаи гирифтани хадамот ба шакли электронӣ
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Қадами 1
Интихоби 

патсиент дар 
картотека

Қадами 2
Интихоби 

мутахассиси 
муассиса

Қадами 3
Интихоби вақти 

қабул

Кабинети электронии андоздиҳанда

www.lk2.service.nalog.ru

Кабинети электронии андоздиҳанда чист?1
Хидмати федералии андози Федератсияи Россия (ХФМ 

Россия)барои андоздиҳандагон сервисеки, барои поин овардани 
талафи вақт ва боло бурдани имконот бо ҳамкории бо созмони 
молиёт –“Кабинети шахсии андоздиҳанда барои шахсҳои 
физикӣ”ро ташкил намуда аст..Ин сервис барои андоздиҳандагон 
имкон медиҳад, ки аз хадамоти ХФМ Россия, ки дар сайти расмии 
www.nalog.ru,ХФМ Россия, дар шӯбаи “Хадамоти электронӣ” ба 
манзили https://lk2.service.nalog.ru/lk/сабт шуда аст, истифода 
намоянд.

Кабинети электронии андоздиҳанда
чигуна имтиёзот дорад?2

«Кабинети шахсии андоздиҳанда дарои шахсҳои физикӣ» ба 
андоздиҳандагон имкон медиҳад: 

гирифтани маълумоти воқеӣ дар бораи мулк, дар бораи •	
андозаи андозҳои пардохт шуда ва ҳавола шуда;
назорати ҳолати ҳисобҳо бо бюджет, аз ҷумла пайгирии •	
қарздориҳо;
гирфитан ва распечатывать ҳисобҳо, квитанции;•	
пардохти қарздориҳои молиётӣ ва иҷрои пардохтҳои •	
молиёти;
муроҷиа ба органҳои молиёти ба шакли масофагӣ.•	



Аз Кабинети электронии андоздиҳанда 
читавр истифода мешавад?3

Дастрасӣ ба сервиси «Кабинети шахсии андоздиҳанда барои 
шахсҳои физикӣ» по кӯмаки логин ва рамзеки, дар катраи сабт 
зикр шуда аст, анҷом мегардад.

Читавр метавон картаи сабтро гирифт
•	 Барои	 гирифтани	 картаи	 сабт,	 шумо	 бояд	 ба	 инспектсияи	

дилхоҳи молиётӣ бо ҳуҷҷатеки шахси шуморо тасдиқ менамояд 
ва гувоҳнома дар бораи сабт дар ҳисоби андозӣ (ШҲА) муроҷиат 
намоед. Агар шумо ба инспектсияи дар маҳали зист муроҷиат 
мефармоед, пас бояд фақат паспортро таҷдим намоед. 
•	 Шумо	 ҳамчунон	 метавонед	 картаи	 сабтро	 ба	 “Маркази	

бисъёрвазифаии расонидани хадамоти давлатӣ ва мунитсипиалӣ” 
бо ҳуҷҷатеки шахси шуморо тасдиқ менамояд ва гувоҳнома дар 
бораи сабт дар ҳисоби молиётӣ (ШҲА) муроҷиа намоед. 
•	Ҳамчунон	дар	сайти	ХМФ	Россия	имкони	муроҷиа	бо	аризаи-

онлайн барои гирифтани логин ва рамз (дар ин ҳолат бояд зикр 
кард ки, ариза аз тарафи шаҳрванди хориҷӣ тақдим мегардад) 
анҷом дод, вале шумо ба ҳар ҳолат бояд шахсан ба инспектсия 
муроҷиат фармоед. 

Дастрасӣ ба сервиси «Кабинети шахсии андоздиҳанда барои 
шахсҳои физикӣ» ҳамчунон бо имзои рақамии электронӣ 
имкон дорад. Имзои электронӣ бояд аз тарафи Маркази 
тасдиқкунандаеки, дар Вазорати алоқаи Россия содир шуда 
бошад, ва метавон дар ҳар гуна махзан: диски сахт,  USB-калид, 
Картаи универсали электронӣ ё смарт-карта нигаҳдорӣ шавад. 
Дар бораи гирифтани Картаи универсали электронӣ ба саҳифаи 
20 муроҷиат фармоед.
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Дохил шудан сайти Кабинети шахсии андоздиҳанда

Бо адреси: www.lk2.service.nalog.ru•	
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Сабт дар Кабинети шахсии андоздиҳанда

Навиштани Логин (ШҲА) ва рамзеки, дар саҳифаи дуюми •	
Картаи сабт



Ғайр аз сервиси «кабинети шахсии андоздиҳанда барои шахсҳои 
физикӣ», ХФМ Россия «Кабинети шахсии шахси юридик»ро 
ифтитоҳ кард, ки барои шахсҳои юридик-ташкилотҳои Россия 
ихтисос дода шуда аст. Бо кӯмаки он шахсҳои юридик метавонанд 
хадамоти гуногуни хидмати молиётӣ (масалан, ирсоли дархостҳо 
ва гирифтани маълумотномаҳо дар бораи вазъияти тасфияҳои 
андозҳо, пардохтҳо, пеняҳо, ҷаримаҳо, фоизҳо ва ғайра.)

Интернет-офиси хидмати масруфияти
кишвари Перм чист?1

Интернет-офиси хидмати
масруфияти кишвари Перм

www.i-szn.ru

Агентствои банд будани аҳолии кишвари Перм барои 
маълумотрасонӣ ба мардум Интернет-офиси хидмати 
масруфиятро ташкил намуд.Сервис ҳам барои шахсҳоеки, кор 
мекобанд ва ҳам барои кордиҳандагон ихтисос дода шуда аст.

Интернет-офиси хидмати масруфияти
кишвари Перм чигуна имконот дорад?2

Интернет-офисихидмати масруфияти кишвари Перм 
имкон медиҳад:

гирифтани маълумот дар бораи хадамоти давлатиеки, аз •	
тарафи Марказҳои масруфият расонида мешавад;
гирифтани маълумоти фойданок дар бораи ҳуқуқи корӣ •	
ва вазъият дар бозори кор;

16

Табдили рамз ба рамзи нав

Это необходимо сделать, так как пароль, указанный в 
регистрационной карте, сложен для запоминания, по-скольку 
сформирован автоматически и представляет собой набор 
букв, чисел и знаков (через 30 дней первичный пароль будет 
заблокирован и вход на Личный кабинет будет запрещен).
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фаҳмидани нишонаҳо ва телефонҳои Марказҳои •	
масруфияти кишвари Перм;
гирифтани маълумот дар бораи таърих ва вақти •	
гузаронидани «намойишгоҳҳои вакансияҳо», 
«Намойишгоҳҳои ҷоҳои омузешӣ», кори офисҳои 
мобилии Марказҳои масруфият;
анҷоми иҷрои ҳисоби андозаи пули кӯмаки бекорӣ.•	

Сервис дар марҳалаи рӯшд қарор дорад, афзойиши 
марҳалаии феҳрасти хадамот дар анзар гирифта шудагӣ аст.

Интернет-офиси хидмати масруфияти кишвари
Перм читавр истифода мешавад?3

Замони интишори ёддошт барои кор бо Интернет-офиси хидмати 
масруфиятӣ сабт лозим нест.

Сабт дар оянда, замонеки, ассортименти хадамотеки, бо 
истифодаи ин сервис имкони гирифтани он пайдо мешавад, зиёд 
шавад, пешбинӣ шуда аст.



Картаи умумии электронӣ (КУЭ)

www.uecard.ru

Картаи умумии электронӣ чист?1
Картаи умумии электронӣ – калиди гирифтани хадамоти 

давлатӣ, мунитсипиалӣ ва тиҷоратӣ аст.Он аз махзани моддӣ 
(картаи пластикӣ) иборат аст, ки дар он ба шакли навишторӣ 
ва электронӣ дар бораи соҳибаш маълумот зикр шуда аст. 
КУЭ имкони гирифтани дастрасӣ ба маълумоти дар бораи 
истифодакунандаи карта, ки уро замони гирифтани хадамоти 
давлатӣ, мунитсипиалӣ ва иҷтимоӣ, мушаххас менамояд. 

Картаи умумии электронӣ дар худ дорад:
ҳуҷҷатеки, шахси шуморо тасдиқ менамояд (дар ҳолатҳоеки, •	
аз тарафи қонун таъин шуда аст);
полиси бимаи зарурии тиббӣ (БЗТ); •	
гувоҳномаи бимаии зарурии бимаи нафақагирӣ (ГБЗБН);•	
картаи банкӣ;•	
маълумоти ҳаммонадии ба шакли электронӣ барои •	
гирифтани хадамот.

Картаи умумии электронӣ читавр имтиёзҳо дорад?2
С помощью Универсальной электронной карты можно 

получать государственные, муниципальные и социальные 
услуги в электронном виде. Привязка к банковскому счету 
позволяет ее использовать как платежный инструмент. На эту 
карту можно получать зарплату и пенсию, платить с неё налоги 
и штрафы, пользоваться банковскими услугами (включая, 
оплату услуг ЖКХ, билетов, связи, покупки в магазине) и т.д. 
Карта очень удобна, так как минимизирует потребность носить 
с собой документы в бумажном виде, все они в электронном 
виде есть на карте.
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Картаи умумии электронӣ читавр
истифода мешавад?3

Дорандагони КУЭ метавонанд шахсҳои ҷисмонӣ, шаҳрвандони 
ФР ва шаҳрвандони  (муҳоҷирон) кишварҳои хориҷӣ бошанд.

Дар вақти интишори ёддошт Картаи умумии электронӣ фақат 
барои шаҳрвандони Россия содир мегардад.

Додани ариза барои гирифтани Картаи умумии электронӣ

Барои додани ариза ба созмони Салоҳиятдор ба додани КУЭ 
дар минтақаи худ муроҷиат намоед, маҳали созмонро Шумо 
метавонед дар сайти КУЭ (uecard.ru) дар бахши “Маҳали содир” 
ошно шавед. Ҳангоми муроҷиат лозим аст шумо бо худ ҳуҷҷатеки, 
шахси шуморо тасдиқ менамояд, ва гувоҳномаи бима (агар дошта 
бошед) ва шумораи идентификатсияи андоздиҳандаро  дошта 
бошед. Ҳамзамон бо расмӣ намудани ариза дар бораи додани 
КУЭ бояд дар бораи ифтитоҳ кардани ҳисоби банкӣ ариза расмӣ 
гардад (аз феҳрасти банкҳои пешниҳодшуда).

Гирифтани Картаи умумии электронӣ

Ҳангоми гирифтани Картаи умумии электронии тайёршуда, 
шумо бояд мавҷудии худи карта ва пин-кодро, ки байни онҳо 
пин-коди дохил шудан ба маълумоти шахсӣ ва пин-код барои 
дохил шудан ба ҳисоби банкиро баррасӣ кунед.

Истифодаи Картаи умумии электронӣ
Истифодаи Картаи умумии электронӣ барои:
-гирифтани хадамоти давлатӣ, мунитсипиалӣ ва иҷтимоӣ;
-пардохти хариди маҳсулотҳо ва хадамоти тиҷоратӣ;
-гирифтани нафақа, кӯмакҳои иҷтимоӣ ва ғайра.. 
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