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“07” сентябрь  2018ел                                                                                  №5 

 

 

“2017 елның 16 июнендәге  “Стационар  

булмаган сәүдә объектларын урнаштыру 

 өчен килешү төзү буенча муниципаль  

хезмәт күрсәтү административ регламентын 

раслау турында”гы Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы Яңасала  

авыл җирлеге башкарма комитетының 

3 номерлы  карарына үзгәрешләр кертү  

турында 

 

     2010 елның 27нче июлендәге 210-ФЗ номерлы  “Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында”гы Федераль закон нигезендә, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Яңасала авыл 

җирлеге башкарма комитеты КАРАР КЫЛДЫ: 

  

1. 2017 елның  16нчы июнендәге  “Татарстан Республикасы   Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Яңасала  авыл җирлеге” 

Башкарма комитетының 3 нче   карары белән расланган, стационар булмаган 

сәүдә объектларын урнаштыру өчен килешү төзү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтү административ регламентына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

 1.1. 5 бүлекнең  5.12 пунктының 1-3 абзацларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

Р Е С П У Б Л И К А  Т А Т А Р С Т А Н  

Исполнительный комитет  

Янгасалского сельского 

поселения 

Камско-Устьинского 
м униц ипа льн о го  р айон а   

 

 

 

Т А Т А Р С Т А Н  

Р Е С П У Б Л И К А С Ы  

Кама Тамагы 

м у н и ц и п а л ь   р а й о н ы  

Янасала  авыл жирлеге 

башкарма комитеты                              

 

 
 

ул. Центральная, 1, с.Большая Янгасала, 422832  
тел. (8277) 3-55-22   факс: (8277) 3-55-22  

 
ОКПО 93064624   ОГРН  1061672003414 

ИНН/КПП  1622004588/162201001 

 Центральная урамы, 1,Янасала авылы, 422832 , 
тел. (8277) 3-55-22  факс: (8277) 3-55-22 

 
ОКПО 93064624 ОГРН  1061672003414 

ИНН/КПП  1622004588/162201001 



5.12. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе 

кабул ителә: 

1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, муниципаль 

хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән хаталарны   

төзәтү, Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан 

Республикасының норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 

белән алына торган акча чараларын мөрәҗәгать итүчегә кире кайтару 

рәвешендә  канәгатьләндерелә; 

 2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.». 

2. Әлеге карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати 

стендларда халыкка җиткерү: 

- Олы Яңасала авылы, Үзәк урам, 1йорт; 

- Шәпкә авылы, Клуб урамы, 14 йорт,шулай ук хокукый мәгълүматның 

рәсми порталында һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең  рәсми 

сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

          

 Яңасала авыл җирлеге 

 башкарма комитеты җитәкчесе                                              И. Х. Шиһабеев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


