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КАРАР 
 

№ 303/ИК-п 

 

ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитетының  

2018 елның 10 июлендәге 185/ИК-п номерлы карары  

белән расланган, Ваклап сату базарын оештыру хокукына  

рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең  

административ регламантына үзгәрешләр кертү турында 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы, «Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы, 

«Гариза бирүче тарафыннан бердәм гариза бирү аркылы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләре күрсәтүче күпфункцияле үзәкләрдә берничә дәүләт (муниципаль) 

хезмәтләре күрсәтү мөмкинлеген беркетү өлешендә «Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләре күрсәтәүне оештыру турында» Федераль законга үзгәрешләр кертү 

хакында» 2017 елның 29 декабрендәге 479-ФЗ номерлы Федераль законнар 

нигезендә, Буа муниципаль районы Башкарма комитеты  

 

КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:  

 

1. ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 10 юлендәге 

185/ИК-п номерлы карары белән расланган, Ваклап сату базарын оештыру хокукына 

рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламантына 

түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә: 

1.1. 5.1. пунктының 2 абзацын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Гариза бирүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда мөрәҗәгать 

итә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорауны теркәү срогын бозу, «Дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 

210-ФЗ номерлы федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән сорауны;  

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу. Әлеге очракта гариза бирүче 

тарафыннан күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәкнең хезмәткәре карарларына 

һәм гамәлләренә (гамәлләр күрмәвенә) судка кадәр (судтан тыш) шикаять,  

карарларына һәм гамәлләренә (гамәлләр күрмәвенә) шикаять бирелгән әлеге 

күпфункцияле үзәккә тулы күләмдә «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль законның 

16 статьясы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә, тиешле муниципаль хезмәт күрсәтү 

буенча функция йөкләнгән булса, бирелергә мөмкин;  

Буа шәһәре 



3) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен гариза бирүчедән Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Буа муниципаль районы норматив хокукый актларында 

каралмаган документларны таләп итү; 

4) гариза бирүчедән Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Буа 

муниципаль районы норматив хокукый актлары белән тәкъдим итү каралган 

документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту, әгәр кире кагуның нигезе 

федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнарында һәм 

норматив хокукый атларында, Буа муниципаль районы муниципаль хокукый 

актларында каралмаган булса. Әлеге очракта гариза бирүче тарафыннан 

күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәкнең хезмәткәре карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәлләр күрмәвенә) судка кадәр (судтан тыш) шикаять,  карарларына 

һәм гамәлләренә (гамәлләр күрмәвенә) шикаять бирелгән әлеге күпфункцияле 

үзәккә тулы күләмдә «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру 

турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 

статьясы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә, тиешле муниципаль хезмәт күрсәтү 

буенча функция йөкләнгән булса, бирелергә мөмкин; 

6) дәүләт һәм муниципаль хезмәте күрсәткәндә гариза бирүчедән Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Буа муниципаль районы норматив хокукый 

актларында каралмаган түләү таләп итү; 

7) муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 

вазифаи заты, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, «Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-

ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясы 1.1 өлешендә билгеләнгән оешмалар, 

яки аларның хезмәткәрләре муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 

документларда алар җибәргән басмадагы хаталарны һәм хаталарны төзәтүдән баш 

тартуы яисә андый төзәтүләрнең билгеләнгән срогы бозылуы. Әлеге очракта гариза 

бирүче тарафыннан күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәкнең хезмәткәре 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәлләр күрмәвенә) судка кадәр (судтан тыш) 

шикаять,  карарларына һәм гамәлләренә (гамәлләр күрмәвенә) шикаять бирелгән 

әлеге күпфункцияле үзәккә тулы күләмдә «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль 

законның 16 статьясы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә, тиешле муниципаль 

хезмәт күрсәтү буенча функция йөкләнгән булса, бирелергә мөмкин; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү срогын 

һәм тәртибен бозу;  

9) муниципаль хезмәт күрсәтүне туктату, әгәр туктатуның нигезе муниципаль 

хезмәт күрсәтү өчен федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Буа муниципаль районы башка норматив 

хокукый актларында каралмаган булса. Әлеге очракта гариза бирүче тарафыннан 

күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәкнең хезмәткәре карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәлләр күрмәвенә) судка кадәр (судтан тыш) шикаять,  карарларына 

һәм гамәлләренә (гамәлләр күрмәвенә) шикаять бирелгән әлеге күпфункцияле 

үзәккә тулы күләмдә «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру 

турында» 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 

статьясы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә, тиешле муниципаль хезмәт күрсәтү 

буенча функция йөкләнгән булса, бирелергә мөмкин.  



2. Әлеге карар рәсми рәвештә бастырып чыгару көненнән законлы көченә керә 

һәм http://pravo.tatarstan.ru/ адресы буенча Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталында районның рәсми сайтында, шулай ук Интернет 

мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә http://buinsk.tatarstan.ru адресы буенча 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталында урнаштырылырга 

тиеш. 

3. Әлеге карар үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

 

 

ТР Буа муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

җитәкчесе                                                                                             Р.Р. Кәмәртдинов 
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