
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

КОМИТЕТ                           

КАМСКО-УСТЬИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 ул. Калинина, д.31,  

пгт. Камское Устье, 422820 

 

 

ТАТАРСТАН  

РЕСПУБЛИКАСЫ 

КАМА ТАМАГЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

 

Калинин урамы, 31 йорт,                                 

штп. Кама Тамагы, 422820 

 

тел.: (884377) 2-18-85, факс: 2-20-70,  e-mail: Kamuste.Ispolkom@tatar.ru, http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru. 
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Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының «Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

җирле үзидарә органнары тарафыннан муниципаль 

хезмәтләр күрсәтү административ регламентларын 

эшләү һәм раслау тәртибен раслау турындагы» 2011 

елның 11 февралендәге 45 номерлы карары (2016 

елның 13 июлендәге 482 номерлы карар 

редакциясендә) белән расланган Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү административ регламентларын эшләү һәм 

раслау тәртибенә үзгәрешләр кертү турында  

 

              «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 

27.07.2010 елының № 210-ФЗ Федераль законы, «Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 

административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау һәм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү 



турында» 2010 елының 2 ноябрь 880нче номерлы карары нигезендә Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы җирле 

үзидарә органнары тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтү административ 

регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында» 2011 елның 11 

февралендәге 45 номерлы карары (2016 елның 13 июлендәге 482 номерлы карар 

редакциясендә) белән расланган Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы җирле үзидарә органнары тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

административ регламентларын эшләү һәм раслау) тәртибенә түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1) 1.2 пунктының дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең 

территориаль аерымланган структур бүлекчәсе (офис) - Татарстан Республикасы 

муниципаль районының шәһәр яки авыл җирлегендә төзелгән дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең территориаль 

аерымланган структур бүлекчәсе (офисы) читтән торып эш урыны, Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 22 декабрендәге 1376нчы номерлы карары 

белән расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә.»; 

2) 2.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«2.3. Гомуми нигезләмәләргә кагылышлы бүлек түбәндәге бүлекчәләрдән тора: 

а) административ регламентны җайга салу предметы; 

б) муниципаль хезмәт күрсәтүләрдән файдаланучылар категорияләре - 

муниципаль хезмәт күрсәтүләрдән файдаланучыларның ташламалы 

категорияләре (затлар категориясе) күрсәтелгән юридик һәм физик затлар 

исемлеге китерелә); 

в) муниципаль хезмәт күрсәтү турында мәгълүмат бирү тәртибенә таләпләр: 

муниципаль хезмәт күрсәтүче җирле үзидарә органнарының, аларның структур 

бүлекчәләренең, муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы оешмаларның эш 

урыннары һәм графигы, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәк булган дәүләт 



һәм муниципаль органнар һәм оешмаларның эш графигы һәм урнашу урыны 

турында мәгълүмат алу ысуллары, шулай ук дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең эш урыннары ерактан урнашкан дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре турында мәгълүмат; 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы оешмалар, җирле үзидарә органнары 

структур бүлекчәләренең белешмә телефоннары, шул исәптән телефон номеры-

автоинформатор; 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы җирле үзидарә органнарының, 

оешмаларның рәсми сайтларының адреслары «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм 

мәҗбүри булган муниципаль хезмәтләр һәм хезмәтләр күрсәтү турындагы 

мәгълүматны үз эченә алган, аларның электрон почтасының адреслары; 

мөрәҗәгать итүчеләр тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле һәм 

мәҗбүри булган муниципаль хезмәт күрсәтү мәсьәләләре, күрсәтелгән 

хезмәтләрне күрсәтүнең барышы турында, шул исәптән «дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләрнең (функцияләрнең) Бердәм порталы» федераль дәүләт мәгълүмат 

системасын һәм «Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

Порталы " республика дәүләт мәгълүмат системасын кулланып мәгълүмат алу 

тәртибе»; 

әлеге пунктчада күрсәтелгән мәгълүмат тәртибе, формасы һәм урыны, шул 

исәптән муниципаль хезмәт күрсәтү һәм хезмәтләр күрсәтү урыннарындагы 

стендларда, шулай ук «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнашучы җирле үзидарә органы, оешмаларның 

рәсми сайтларында», шулай ук «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) 

Бердәм порталы» федераль дәүләт мәгълүмат системасында һәм «Татарстан 

Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы»; 

Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

урыннарында стендларда урнаштыру турында таләпләр: 

җирле үзидарә органы тарафыннан күрсәтелә торган муниципаль хезмәт атамасы; 

муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләренең тасвирламасы; 



муниципаль хезмәт күрсәтү срогы, шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүдә 

катнашучы оешмаларга мөрәҗәгать итү зарурлыгын исәпкә алып, туктатылу 

мөмкинлеге Россия Федерациясе законнары белән каралган очракта муниципаль 

хезмәт күрсәтүне туктатып тору срогы; 

закон яисә башка норматив хокукый актлар нигезендә муниципаль хезмәт 

күрсәтү өчен кирәкле документларның тулы исемлеге (шул исәптән әлеге 

Тәртипкә кушымта нигезендә муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запрос, 

Документлар бирүнең ирекле рәвеше каралган очраклардан тыш), шулай ук 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан тәкъдим ителергә тиешле муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү өчен кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләрдән, аларны алу ысуллары, 

шул исәптән электрон формада муниципаль хезмәт күрсәтү, аларны күрсәтү 

тәртибе; 

муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тарту 

өчен нигезләрнең тулы исемлеге; 

муниципаль хезмәт күрсәтүләр, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр өчен алына торган дәүләт пошлинасы 

яисә башка түләү күләме; 

җирле үзидарә органының эш вакыты, җирле үзидарә органы белгечләре 

тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтү өчен гаризалар кабул итү графигы 

турында мәгълүмат; 

муниципаль хезмәт алучылар өчен аларның судка кадәр (судтан тыш) 

муниципаль хезмәт күрсәтү барышында кабул ителгән (гамәлгә ашырыла торган) 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) һәм карарларга судка кадәр (судтан тыш) хокукы 

турында мәгълүмат; 

г) муниципаль хезмәт күрсәтүне турыдан-туры җайга сала торган норматив 

хокукый актлар исемлеге, норматив хокукый актлар реквизитлары һәм аларны 

рәсми бастырып чыгару чыганаклары күрсәтелгән; 

д) административ регламентта кулланыла торган терминнар һәм аларны 

билгеләү.»; 

3) 2.9 пунктының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



«2.9. «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 

елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 

өлеше нигезендә күпфункцияле үзәк функцияләрен гамәлгә ашыруга җәлеп ителә 

торган дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге, шулай 

ук аларның вазыйфаи затлары, муниципаль хезмәткәрләр, хезмәткәрләр 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү буенча судка 

кадәр (судтан тыш) тәртибенә кагыла торган бүлектә күрсәтелә.:»; 

4) 2.9 пунктының «д» пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«д) җирле үзидарә органнары, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

күпфункцияле үзәкләре, күпфункцияле үзәк функцияләрен гамәлгә ашыруга 

җәлеп ителә торган оешмалар, «дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль 

законның 16 статьясындагы 1.1 өлеше нигезендә, шулай ук аларның вазыйфаи 

затлары, аларга судтан тыш (судтан тыш) тәртиптә муниципаль хезмәт алучының 

шикаяте (дәгъвасы) адресланырга мөмкин;»; 

5) 3.1 пунктның «24 көнлек срокта «сүзләрен» 15 көнлек срокта «сүзләренә 

алмаштырырга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

рәсми сайтында, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземә калдырам. 

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы                                          М.Х. Хәбибуллова 

 


