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КАРАР 

 

2018 елның 17 октябре                                                                                    № 6 

 

 

2017нче  елның  16  июнендәге  “Стационар 

булмаган сәүдә объектларын урнаштыру 

өчен килешү төзү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтү административ регламентын раслау  

турында”гы 3 номерлы Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Варварино  

авыл җирлеге Башкарма комитеты 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 районы Варварино авыл 

җирлеге Башкарма комитеты КАРАР  КЫЛА: 

  

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Варварино 

авыл җирлеге Башкарма комитетының 2017 елның 16 июнендәге 3 номерлы 

Карары белән расланган стационар булмаган сәүдә объектларын 

урнаштыруга шартнамә төзү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентына түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

 

1.1. 5 бүлекнең 5.4 пунктын түбәндәге эчтәлекле 8, 9 пунктчалары белән 

тулыландырырга: 

"8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү 

вакытын яки тәртибен бозу; 

9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 



законнары һәм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый 

актлар белән күздә тотылмаган очракта,   муниципаль хезмәт күрсәтүне 

бирүне туктатып тору.”; 

1.2.  5 бүлекнең 5.12 пунктының 1-3 абзацларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

“5.12. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге Карарларның берсе 

кабул ителә: 

 1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка 

чыгару, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда 

җибәрелгән хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе 

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган акчаларны кире 

кайтару рәвешендә дә шикаять канәгатьләндерелә; 

2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта.”. 

2. Әлеге Карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати 

стендларда игълан итәргә: 

- ТР, Кама Тамагы районы,  Варварино авылы, Ленин урамы, 32 йорт; 

- ТР, Кама Тамагы районы, Көрәле авылы, Үзәк урам, 2а йорты, 

шулай ук хокукый мәгълүматның рәсми порталында һәм Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтының 

“Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә урнаштырырга. 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

Татарстан Республикасы Кама  

Тамагы муниципаль районы 

Варварино авыл җирлеге  

Башкарма комитеты җитәкчесе                                           Р. Т. Нотфуллин 

   

  

  

  

 


