
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         26 сентябрь,  2018 ел

КАРАР 

№ 824 

Татарстан РеспубликасыТүбəн Кама муниципаль районы Башкарма 
комитетының 2013 елның 28 маендагы 804нче номерлы 

«Муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең административ регламентларын  раслау 
турында» карарына үзгəрешлəр кертү турында

2010 елның 27 июлендəге 210-ФЗ номерлы «Дəүлəт һəм муниципаль 
хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында» Федераль закон, Татарстан 
Республикасы Түбəн Кама муниципаль районы Башкарма комитетының 2010 
елның 18 ноябрендəге 1491нче номерлы «Түбəн Кама муниципаль районында 
муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең административ регламентларын эшлəү һəм 
раслау тəртибен раслау турында" карары нигезендə, карар бирəм:

1. Татарстан Республикасы Түбəн Кама муниципаль районы Башкарма
комитетының 2013 елның 28 маендагы 804нче номерлы «Муниципаль 
хезмəтлəр күрсəтүнең административ регламентларын   раслау турында» (алга 
таба – Кушымталар) карарының  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 
62, 63, 77нче номерлы кушымталарына   түбəндəге үзгəрешлəр кертергə:

1.5 пунктын түбəндəге эчтəлекле сүзлəр белəн тулыландырырга: 
«җирле үзидарə органы тарафыннан күрсəтелə торган муниципаль хезмəт 

күрсəтү (алга таба - муниципаль хезмəт күрсəтү)  - "Россия Федерациясендə 
җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 
октябрендəге 131-ФЗ номерлы Федераль закон һəм муниципаль берəмлеклəр 
уставлары нигезендə, шулай ук күрсəтелгəн Федераль законда каралган җирле 
үзидарə органнарының хокуклары чиклəрендə билгелəнгəн җирле əһəмияттə 
булмаган мəсьəлəлəрне хəл итү буенча, җирле үзидарə органнарының башка 
дəүлəт вəкалəтлəрен гамəлгə ашыруда катнашу хокуклары  (күрсəтелгəн 
Федераль законның 19 маддəсе нигезендə аларга тапшырылмаган), əгəр дə бу 
катнашу федераль законнар, җирле үзидарə органнарының башка муниципаль 
берəмлеклəренең җирле үзидарə органнары, дəүлəт хакимияте органнары 
компетенци-ясенə кертелмəгəн, мондый хокукларны гамəлгə ашыру турында 
муниципаль хокукый актлар кабул ителгəн очракта, федераль законнар һəм 
Россия Федера-циясе субъектлары законнары белəн алар компетенциясеннəн 
төшереп калдырылмаган башка мəсьəлəлəрне хəл итүгə хокуклары, җирле 
əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү буенча муниципаль хезмəт күрсəтүче  
органның вəкалəтлəре чиклəрендə 



мондый хокукларны гамəлгə ашыру турында муниципаль хокукый актлар кабул 
ителгəн очракта, җирле үзидарə органы функциялəрен гамəлгə ашыру эшчəнлеге 
(алга таба - муниципаль хезмəт күрсəтү органы)»; 
     “дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең күпфункцияле үзəге (алга та-ба-
күпфункцияле үзəк) - дəүлəт яисə муниципаль учреждениенең оештыру-хокукый 
формасында барлыкка килгəн (шул исəптəн автоном учреждение булып торган), 
əлеге Федераль законда билгелəнгəн талəплəргə җавап бирə торган һəм дəүлəт һəм 
муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыручы, шул исəптəн  "бер тəрəзə" принцибы 
буенча электрон формада, вəкалəтле оешма"; 

дəүлəт яисə муниципаль хезмəтлəр күрсəтү тəртибен бозу турында шикаять 
(алга таба - шикаять) - дəүлəт хезмəте күрсəтүче орган, муниципаль хезмəт 
күрсəтүче орган, күпфункцияле үзəк, дəүлəт хезмəте күрсəтүче органның, муни-
ципаль хезмəт күрсəтүче органның вазыйфаи заты, күпфункцияле үзəк хезмəткəре, 
дəүлəт яки муниципаль хезмəткəр яисə оешмалар яисə аларның хезмəткəрлəре 
тарафыннан əлеге мөрəҗəгать итүче дəүлəт яисə муниципаль хезмəт күрсəтүлəре 
алганда,  мөрəҗəгать итүче яисə аның законлы вəкиле тарафыннан мөрəҗəгать 
итүченең бозылган хокукларын яки законлы мəнфəгатьлəрен торгызу яисə яклау  
талəбе.

5нче бүлек. "Муниципаль хезмəт күрсəтүче органнарның, шулай ук аларның 
вазыйфаи затларының, муниципаль хезмəткəрлəрнең карарларына һəм гамəллəренə 
(гамəл кылмавына)  судка кадəр (судтан тыш) шикаять белдерү тəртибен “ 
түбəндəге редакциядə бəян итəргə:

«5. Муниципаль хезмəт күрсəтүче органнарның, шулай ук аларның вазый-фаи 
затларының, муниципаль хезмəткəрлəрнең, КФҮ, КФҮ хезмəткəрлəренең карарла-
рына һəм гамəллəренə (гамəл кылмауларына) судка кадəр (судтан тыш) шикаять 
белдерү тəртибе”

5.1. Муниципаль хезмəт алучылар Бүлек хезмəткəрлəренең карарларына һəм 
гамəллəренə (гамəл кылмауларына) судка кадəр Бүлек җитəкчесенə, Бүлек җитəк-
чесенең карар һəм гамəленə (гамəл кылмавына) Татарстан Республикасы Түбəн 
Кама муниципаль районы Башкарма комитеты җитəкчесенə шикаять белдерү 
хокукына ия.
        Мөрəҗəгать итүче шикаять белəн шул исəптəн түбəндəге очракларда да 
мөрəҗəгать итə ала: 

1) муниципаль хезмəт күрсəтү турындагы сорауны теркəү вакытын бозу;
2) муниципаль хезмəт күрсəтү вакытын бозу;
3) мөрəҗəгать итүчедəн Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль хезмəте 
күрсəтү өчен муниципаль хокукый актларында каралмаган документлар талəп итү;

4) мөрəҗəгать итүчедəн аларны бирү Россия Федерациясе норматив хокукый 
актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, мөрəҗəгать итүченең 
муниципаль хезмəт күрсəтү өчен муниципаль хокукый актлары белəн каралган 
документларны кабул итүдəн баш тарту;

5) муниципаль хезмəт күрсəтүдəн баш тарту, əгəр баш тарту нигезлəре



федераль законнар һəм алар нигезендə кабул ителгəн Россия Федерациясенең башка 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һəм башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белəн каралмаса;

6) муниципаль хезмəт күрсəткəндə мөрəҗəгать итүчедəн Россия Федерациясе 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлары белəн каралмаган түлəү алу;

7) муниципаль хезмəт күрсəтүче Бүлекнең, Бүлекнең вазыйфаи затының, КФҮ, 
КФҮ хезмəткəренең, муниципаль хезмəт күрсəтү нəтиҗəсендə, бирелгəн доку-
ментларда җибəрелгəн төгəлсезлеклəрне һəм хаталарны төзəтүдəн баш тартуы яисə 
мондый төзəтүлəрнең билгелəнгəн срокларын бозу;

8) муниципаль хезмəт күрсəтү нəтиҗəлəре буенча документлар бирү вакытын  
яки тəртибен бозу; 

9) муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне туктатып тору һəм туктатып тору 
нигезлəре əгəр дə федераль законнар һəм алар нигезендə кабул ителгəн Россия 
Федерациясенең бүтəн норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы за-
коннары һəм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары 
белəн каралмаган булса.

5.2. Шикаять язма формада кəгазьдə, электрон формада муниципаль хезмəт 
күрсəтүче Бүлеккə, КФҮкə бирелə.
     Муниципаль хезмəт күрсəтүче Бүлек җитəкчесенең карарларына һəм гамəллəренə 
(гамəл кылмауларына) шикаятьлəр Татарстан Республикасы Түбəн Кама 
муниципаль районы Башкарма комитетына тапшырыла.
      КФҮ, КФҮ хезмəткəренең карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмауларына) 
шикаятьлəр законда билгелəнгəн тəртиптə бирелə.
   Бүлек, Бүлекнең вазыйфаи затлары, Бүлек җитəкчесе, муниципаль хезмəткəр 
карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмавына) шикаятьлəр почта, КФҮ, КФҮнең 
еракта торучы эш урыны, «Интернет» мəгълүмати-телекоммуникация челтəре, 
Түбəн Кама муниципаль берəмлегенең рəсми сайты (Түбəн Кама муниципаль 
районының рəсми сайты (http://e-nkama.ru), Татарстан Республикасы дəүлəт һəм 
муниципаль хезмəтлəр порталы (http://uslugi.tatarstan.ru/), Дəүлəт һəм муниципаль 
хезмəт күрсəтүлəрнең бердəм порталы (функциялəре)  (http://www.gosuslugi.ru/) аша 
җибəрелə ала, шулай ук мөрəҗəгать итүчене шəхси кабул итү вакытында кабул 
ителергə мөмкин.

5.3. Шикаять үз эченə алырга тиеш: 

1)  карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмауларына) шикаять бирелə торган  
муниципаль хезмəт күрсəтүче органның, муниципаль хезмəт күрсəтүче органның 
вазыйфаи затының яки муниципаль хезмəткəрнең, КФҮ, аның җитəкчесе һəм (яки) 
хезмəткəренең исеме;

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мөрəҗəгать 
итүченең - физик затның яшəү урыны яисə исеме турында мəгълүмат, мөрəҗəгать 
итүченең - юридик затның урнашу урыны турында мəгълүмат, шулай ук элемтə 
өчен телефон номеры (номерлары), мөрəҗəгать итүчегə җавап  җибəрелергə тиешле 
электрон почта адресы (адресы) (булган очракта) һəм почта адресы;

3) шикаять бирелə торган муниципаль хезмəт күрсəтүче орган, муниципаль 



хезмəт күрсəтүче органның вазыйфаи заты яисə муниципаль хезмəткəр, КФҮ, КФҮ 
хезмəткəре  карарлары һəм гамəллəре (гамəл кылмаулары) турында мəгълүмат; 

4) мөрəҗəгать итүче муниципаль хезмəт күрсəтүче органның, муниципаль 
хезмəт күрсəтүче органның муниципаль хезмəткəренең, КФҮ, КФҮ хезмəткəренең 
карары һəм гамəле (гамəл кылмау) белəн килешмəве нигезендə торган  дəлиллəр.

5.4. Шикаятьне карау срогы - теркəлгəн көннəн алып унбиш эш көне эчендə. 
Муници-паль  хезмəт күрсəтүче органның (учреждениенең), муниципаль хезмəт 
күрсəтүче органның вазыйфаи затының (учреждение хезмəткəренең), КФҮенең 
мөрəҗəгать итүчедəн яисə җибəрелгəн төгəлсезлеклəрне һəм хаталарны төзəтергə 
биргəн  до-кументларны кабул итеп алмавы, яисə мондый төзəтүлəрнең билгелəнгəн 
срокла-рын бозуы турында  шикаять бирү очрагында - аны теркəлгəн көннəн соң 
биш эш көне эчендə.

5.5. Шикаятькə шикаятьтə бəян ителгəн хəллəрне раслаучы документларның 
күчермəлəре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтə аңа кушып бирелə торган до-
кументлар исемлеге китерелə.

5.6. Шикаять аны биргəн муниципаль хезмəт алучысы тарафыннан имзалана. 
5.7. Шикаятьне карау нəтиҗəлəре буенча түбəндəге карарларның берсе кабул 

ителə:
1) шикаять, шул исəптəн кабул ителгəн карарны юкка чыгару, дəүлəт яки 

муниципаль хезмəт күрсəтү нəтиҗəсендə бирелгəн документларда җибəрелгəн 
төгəлсезлек һəм хаталарны төзəтү, мөрəҗəгать итүчегə Россия Федерациясе нор-
матив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлары белəн каралмаган  акчаларны кире кайтару рəве-
шендə дə канəгатьлəндерелə;

2) шикаятьне канəгатьлəндерүдəн баш тарталар.
Əлеге пунктта күрсəтелгəн карар кабул ителгəн көннəн соң килүче көннəн дə 

соңга калмыйча, мөрəҗəгать итүчегə язма формада һəм мөрəҗəгать итүченең телəге 
буенча электрон формада карау нəтиҗəлəре турында дəлиллəнгəн җавап җибəрелə.

5.8. Шикаятьне карау барышында яисə карап тикшерү нəтиҗəлəре буенча ад-
министратив хокук бозу составы билгелəре яки җинаять билгелəре ачыкланган 
очракта, шикаять карау буенча вəкалəтлəр бирелгəн вазыйфаи зат булган материал-
ларны кичекмəстəн прокуратура органнарына җибəрə.

2. Җəмəгатьчелек һəм массакүлəм мəгълүмат чаралары белəн элемтə бүлегенə 
əлеге карарны  басма матбугатта һəм Түбəн Кама муниципаль районының 
рəсми сайтында урнаштыруны тəэмин итəргə.

3. Əлеге карар үтəлешен контрольдə тотуны үз өстемдə калдырам.

Җитəкче вазыйфаларын башкаручы,
Җитəкче урынбасары    Р.А.Хаҗиев






