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Татарстан Республикасы Буа районы 

башкарма комитетында гражданнар 

мөрәҗәгатьләрен карау Регламентына  

үзгәрешләр кертү турында 

 

 06.10.2003, №131-ФЗ “Россия Федерациясендә    җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары”, 02.05.2006 №59-ФЗ “Россия Федерациясендә гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау 

тәртибе”,  27. 11.2017 №355-ФЗ “Россия Федерациясендә  гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау 

тәртибенә үзгәрешләр кертү турында”гы законнар нигезендә Татарстан Республикасы Буа 

муниципаль районы башкарма комитеты  

КАРАРЫ: 

1. Бу Регламент буенча Татарстан Республикасы Буа район башкарма комитетында  

гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау, 12.12.2014 № 614 – П “Татарстан Республикасы Буа район 

башкарма комитетында гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау” регламентына түбәндәге үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр кертергә: 

1.1 3 нче бүлектә: 

3.4 пунктын үзгәртертеп  редакциядә түбәндәгечә бәян итәргә: 

“3.4  02.05.2006 №59-ФЗ “ Россия Федерациясендә гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау 

тәртибе турында”гы  закон нигезендә җирле үзидарә органнарына килгән мөрәҗәгатьләр яки 

электрон документ рәвешендә вазыйфаи затка җибәрелгән мөрәҗәгатьләр тәртип буенча 

каралырга тиеш. Мөрәҗәгатьтә гражданин мәҗбүри рәвештә үзенең фамилиясен,исемен,атасының 

исемен (соңгысы булган очракта),электрон почтасының адресы,( шушы адреска җавап җибәрү 

өчен) күрсәтергә тиеш. Гражданин мондый мөрәҗәгатькә кирәкле документларны һәм 

материалларны электрон рәвештә җибәрергә хокуклы. 

1.2 4 нче бүлектә: 

4.1 пунктын үзгәртеп редакциядә түбәндәгечә бәян итәргә: 

“4.1  мөрәҗәгать итү  асылда каралмый: 

1) Гражданинның  язмача мөрәҗәгате бер үк органга яисә бер үк вазыйфаи затка 

бернинди үзгәрешсез һәм яңа дәлилләрдән башка берничә тапкыр кабатланып язылган очракта. 

1.1 җирле үзидарә органнарына яисә вазыйфаи затка язма мөрәҗәгать кергән очракта 

куелган сорауга җавап  02.05.2006 ел, № 59-ФЗ  «Россия Федерациясенең гражданнар 

мөрәҗәгатьләре карау тәртибе турында» Федераль законның  4 өлештәге 10 статьясында булып,  

җирле үзидарә органының  мәгълүмат-телекоммуникация «Интернет» челтәрендәге рәсми 

сайтында урнаштырылган булса, мөрәҗәгать  итүче гражданинга  мөрәҗәгать теркәлүгә  җиде көн 

эчендә  бирелгән сорауга җавап урнаштырылган мәгълүмат-телекоммуникация «Интернет» 

Буа шәһәре 



челтәрендәге  рәсми сайтның электрон адресы хәбәр ителә,  бу очракта, суд карарын шикаять итү 

турындагы  мөрәҗәгать кире кайтарылмый. 

2) Язма мөрәҗәгатьне укырга мөмкин булмаган очракта; 

2.1  язма мөрәҗәгатьнең   тәкъдимнең, гаризаның  яки  шикаятьнең тексты  мөрәҗәгатьнең 

асылын   билгеләргә мөмкинлек  бирмәгән   очракта, мөрәҗәгатькә җавап бирелми һәм  ул карау 

өчен дәүләт органнарына, җирле үзидарә органына яисә аларның компетенцияләре кысаларында 

вазыйфаи затка җибәрелми, бу турыда  мөрәҗәгать теркәлүгә җиде көн эчендә мөрәҗәгать итүче  

гражданинга хәбәр ителә 

3) мөрәҗәгатьтә бәян ителгән сорауда  закон көченә кергән суд карары булган очракта 

4) мөрәҗәгатьтә  вазыйфаи затның, шулай ук аның гаилә әгъзаларының гомеренә, 

сәламәтлегенә һәм мөлкәтенә зыян китерә торган цензурасыз яки кимсетүле  әйтемнәр булган 

очракта 

5) мөрәҗәгатьтә мөрәҗәгать итүченең  фамилиясе  яки җавап өчен   почта адресы 

күрсәтелмәгән очракта 

6) мөрәҗәгатьтә куелган мәсьәләдә  дәүләт  яки башка тарафтан   федераль закон белән 

саклана торган серне  таратмау очрагында. 

Гражданинны  шәхси кабул итү вакытында асылда мөрәҗәгатьтә куелган мәсьәләләргә  

элегрәк җавап бирелгән булса, гражданинның  алга таба мөрәҗәгатен  караудан баш тартырга. 

 Әгәр  асылда мөрәҗәгатьтә куелган мәсьәләләргә җавап бирелмәгән сәбәпләр соңыннан 

бетерелгән очракта,  гражданин мөрәҗәгатен тиешле дәүләт органына,  җирле үзидарә органына 

яки тиешле вазыйфаи затка кабат җибәрергә хокуклы. 

 1.3. 7 нче булектә: 

 7.8.1 пунктының  7.8 бүлеген үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«7.8.1 Мөрәҗәгатькә җавап   җирле үзидарә органнарының җитәкчесе, вазыйфаи зат яки 

вәкаләтле зат тарафыннан имзалана 

 7.8.2 пунктының  7.8 бүлеген үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «7.8.2  җавап   тексты хатта күрсәтелгән барлык сорауларга да  төгәл, эзлекле, кыска  

аңлатма   бирергә тиеш. Шикаятьтә күрсәтелгән фактлар расланган очракта,  җавапта  гражданин 

мөрәҗәгате буенча нинди чаралар күрелүен күрсәтергә кирәк. 

Мөрәҗәгатькә җавап  җирле үзидарә органнары яки вазифаи затка электрон документ 

рәвешендә мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьтә  күрсәтелгән электрон почтасына электрон 

документ формасында җибәрелә;   җирле үзидарә органнары яки вазыйфаи затка язмача 

мөрәҗәгать итүчегә  мөрәҗәгатьтә күрсәтелгән почта адресы буенча  язмача җавап җибәрелә. 

Моннан тыш,  җирле үзидарә органнары яки вазыйфаи затка мөрәҗәгатьтә  күрсәтелгән  тәкъдим, 

гариза яки шикаять,  чикләнмәгән затлар даирәсенең мәнфәгатьләренә кагыла торган булса , аерым 

алганда, мөрәҗәгатьтә чикләнмәгән затлар даирәсенең суд карарына шикаять бирү турындагы 

мөрәҗәгатьләренә  җавап, шул исәптән суд карарына шикаять  бирү тәртибен аңлатуны , бәлки 

02.05.2006 № 59-ФЗ « Россия Федерациясе гражданнар мөрәҗәгатьләре карау тәртибе турында»гы  

Федераль законның  2 өлешенең 6 статьясында урнаштырылган таләпләрне үтәгән  килеш, җирле 

үзидарә органының  мәгълүмат-телекоммуникация «Интернет»челтәрендәге  рәсми сайтында 

урнаштырырга мөмкин. 

2. Әлеге карар рәсми бастырып чыгару көненнән үз көченә керә һәм Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүмат Рәсми порталында  районның  рәсми сайтында  http://pravo.tatarstan.ru/, шулай 

ук  Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр Порталында мәгълүмати-телекоммуникация 

Интернет челтәрендә түбәндәге адрес буенча http://buinsk.tatarstan.ru.урнаштырыла. 

 3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

Татарстан Республикасы  

Буа муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесе                                                                                    Р.Р. Камәртдинов 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://buinsk.tatarstan.ru.урнаштырыла/

