
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     КАРАР 

 

«30» ноябрь 2018 ел                                              № 19 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кирельск 

авыл җирлеге башкарма комитетының 2017 елның 16 июнендаге 

  «Стационар булмаган сәүдә объектларын урнаштыруга шартнамә төзү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең аминистратив регламентын 

раслау турында " , 3 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 

27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Кирельск авыл җирлеге башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

1.  Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кирельск 

авыл җирлеге Башкарма комитетының 2017 елның 16 июнендаге 3 номерлы 

карары белән расланган Стационар булмаган сәүдә объектларын 

урнаштыруга шартнамә төзү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:                                                                    

1.1. 5 кисәк 5.4 пунктында:                                                                                                                                                             

1) 3 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:                                                                                                        

"3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 

муниципаль хокукый актлар белән каралмаган документларны яисә 

мәгълүматны гамәлгә ашыру яисә гамәлләрне гамәлгә ашыру таләбе;»;                          

2) түбәндәге эчтәлекле 10 пунктчаны өстәргә:                                                                                                                    

«10) муниципаль хезмәт күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән документлар яисә 

мәгълүмат булмау һәм (яисә) дөрес булмавы, муниципаль хезмәт күрсәтү 

өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль 

хезмәт күрсәтүдән баш тартканда күрсәтелмәгән очракта, «дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 

4 пунктында каралган очраклардан тыш, аларның булмавы һәм (яисә) 

төгәллеге күрсәтелмәгән.»;                                                                                      

Р Е С П У Б Л И К А  Т А Т А Р С Т А Н  

И  С  П  О  Л  К  О  М  

Кирельского сельского 

поселения 

Камско-Устьинского 
м униц ипа льн о го  р айон а   

 

 

 

Т А Т А Р С Т А Н  Р Е С П У Б Л И К А С Ы  

Кама Тамагы 
м у н и ц и п а л ь   р а й о н ы  

И С П О Л К О М 
 

Кирельского сельского 

поселения 

Улица Гагарина , дом 1, Камско-Устьинский район, 422827, 

телефон 8(277)- 3-67-45. ИНН-1622004725 ОГРН-

1061672020453 ОКАТО-92230830000 ЛБ-222160029 р/с 

40204810100000420010 ГРКЦ НБ РТ г.Казань БИК-

049205001 КПП-162201001 

 Гагарина Ур, Кама-Тамагы, районы, 422827,телефон  8 (277)-

367-45. ИНН-1622004725 КПП-162201001 ОГРН-

1061672020453 ОКАТО-92230830000 ЛБ-222160029 р/с-

402048101000000420010 ГРКЦ НБ РТ г. Казань БИК 

049205001 



1.2. 5 бүлеккә  түбәндәге эчтәлекле 5.13, 5.14 пункт өстәргә:                                                                                           

«5.13. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, 

мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган 

җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатларында муниципаль хезмәт 

күрсәтүче орган тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр турында 

мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенә һәм 

мөрәҗәгать итүчегә дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында 

башкарылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә.                                                                                                                    

5.14. Шикаять мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләнергә тиеш түгел дип 

танылган очракта, кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында 

мәгълүмат бирелә.». 

2. Әлеге карарны түбәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмати 

стендларда халыкка җиткерергә: 

Кирельск авылы, Гагарин урамы, 1 (административ бина) 

Кирельск авылы  Гагарин ур., 14 (кибет «Раифа») 

Кирельск авылы  Түбән урамы д. 6 (китапханә) 

Ишем авылы, Үзәк урамы, 10 нчы йорт (авыл клубы), 

Мордва Каратай авылы , Үзәк урамы, 7 нче йорт (бина КФҮ), шулай ук 

мәгълүмат-телекоммуникация «Интернет» челтәрендә хокукый 

мәгълүматының рәсми порталында һәм Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы рәсми сайтында урнаштырырга. 

       3. Әлеге карарны контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Кирельск авыл җирлеге Башлыгы, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Кирельск 

авыл җирлеге Советы рәисе                                               Ф. Я. Зиннәтуллин   

     

 

 

 
 


