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2018 елның 6 июлендәге “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль  

районы Кама Тамагы шәһәр тибындагы 

поселогы” муниципаль берәмлеге җирле  

үзидарә органнарында гражданнар  

мөрәҗәгатьләрен карау буенча эш тәртибен  

раслау турында” гы  “Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы  Кама Тамагы  

шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлеге 

Советының  82 номерлы  Карарына үзгәрешләр 

кертү турында  

 

       2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы “Россия Федерациясе гражданнары 

мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында”гы Федераль закон, 2003 елның 12 

маендагы 16-ТРЗ номерлы “Татарстан Республикасында гражданнар 

мөрәҗәгатьләре турында”гы Татарстан Республикасы Законы нигезендә: 

 

1. 2018 елның 6 июлендәге “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлеге 

җирле үзидарә органнарында гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау буенча эш 

Тәртибен раслау турында”гы “Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы  Кама Тамагы шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль 

берәмлеге Советының 82 номерлы  Карарына түбәндәге үзгәрешләр кертергә:  

  

1.1. Тәртипнең 1.2 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

"Граждан язмача  мөрәҗәгатендә яисә тиешле вазыйфаи затның мөрәҗәгатендә, 

затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, яисә тиешле затның вазыйфасы, 

җибәрелә торган органның атамасы, шулай ук гражданның тәкъдимнәре, 

гаризасы яки шикаятьләре, фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - 



булган очракта), почта адресы яисә җавап җибәрелгән электрон почта адресы 

булырга тиеш, мөрәҗәгатьне яңадан җайга салу турында хәбәрнамә, шәхси 

имза һәм датаны бәян ителергә тиеш.”; 

 

  1.2. 1.5 пунктта “почта адресы” сүзләрен ”җавап җибәрелергә тиешле адрес” 

сүзләренә алмаштырырга,”; 

1.3. 1.6 пунктында “яки почта адресы” сүзләрен “яки адресны (почта адресы 

яки электрон почта адресы) сүзләренә алмаштырырга); 

1.4. 1.10 пунктта “күп тапкырлар” сүзләрен “берничә тапкыр” сүзләре белән  

алмаштырырга”; 

1.5. 2.15 пунктының өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

 "Мөрәҗәгатькә җавап “Кама Тамагы муниципаль районының Кама 

Тамагы шәһәр тибындагы поселогы” муниципаль берәмлеге Советына яисә 

“Кама Тамагы муниципаль районының шәһәр тибындагы поселогы” 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитетына кергән мөрәҗәгатьтә күрсәтелгән 

электрон почта адресына яисә вазыйфаи затка электрон документ рәвешендә 

һәм “Кама Тамагы муниципаль районының шәһәр тибындагы поселогы” 

муниципаль берәмлеге Советына яисә Башкарма комитетына кергән 

мөрәҗәгатьтә күрсәтелгән почта адресы буенча язма рәвештә җибәрелә. 

Моннан тыш, “Кама Тамагы муниципаль районының шәһәр тибындагы 

поселогы” муниципаль берәмлеге Советына яки Башкарма комитетына яки 

“Кама Тамагы муниципаль районының шәһәр тибындагы поселогы” 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитетына яисә вазыйфаи затка билгесез 

затлар даирәсенең мәнфәгатьләренә кагылышлы тәкъдим, гариза яки шикаятьне 

үз эченә алган мөрәҗәгатькә, аерым алганда, билгесез затлар даирәсенә карата 

чыгарылган суд карары өстеннән шикаять бирелгән мөрәҗәгатькә җавап, шул 

исәптән суд Карарына шикаять бирү тәртибен аңлатуга, 2006 елның 2 маендагы 

59-ФЗ номерлы “Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау 

тәртибе турында”гы  Федераль законның 6 маддәсендәге 2 өлеше таләпләрен 

үтәү белән Кама Тамагы муниципаль районының “Интернет” мәгълүмати-

телекоммуникация  челтәренең рәсми сайтында урнаштырылырга мөмкин.”; 

 1.1. 5.2 пунктның икенче абзацының беренче җөмләсен  түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

"Гражданнарны кабул итү көннәре һәм сәгатьләре, гражданнарны кабул 

итүне әзерләү өчен җаваплы вазыйфаи затларның контакт телефоннарында 

кабул итү урыны турында мәгълүмат гражданнар игътибарына “Интернет” 

мәгълүмати-телекоммуникация челтәре һәм (яки) массакүләм мәгълүмат 

чаралары аша җиткерелә.”; 

1.7. 5.4 пунктының 2 пунктчасын “Советлар Союзы Геройлары,” 

сүзләреннән соң “Дан орденының тулы кавалерлары” сүзләре белән 

тулыландырырга; 

 1.8. 5.6 пунктының икенче тәкъдимен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



"Телдән мөрәҗәгать итү барышында бәян ителгән фактлар һәм хәлләр 

ачык һәм өстәмә тикшерүне таләп итми икән, граждан ризалыгы белән 

мөрәҗәгать итүгә җавап кабул итүне гамәлгә ашыручы вазыйфаи зат 

тарафыннан телдән бирелергә мөмкин, бу хакта шәхси кабул итү 

карточкасында язылу ясала, ул мөрәҗәгать итүченең шәхси имзасы белән 

раслана. Гражданның телдән җавапка ризалыгы яки, шәхси имзаны раслаудан 

баш тартмаган очракта, мондый килешү турында язма мөрәҗәгатьтә куелган 

мәсьәләләрнең асылы буенча язмача җавап бирелә.”. 

2. Әлеге Карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати 

стендларда халыкка җиткерергә: 

-   Кама Тамагы штп, Совет урамы, 11 йорт, җирле үзидарә бинасы; 

-   Кама Тамагы штп, К. Маркс урамы, 105  йорт, китапханә, уку залы, 

шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының  рәсми порталында 

һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми 

сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны “Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының Кама Тамагы шәһәр тибындагы 

поселогы”  муниципаль берәмлеге Башлыгы урынбасарына йөкләргә. 
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