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  5 декабрь 2018 г. 

 
Түбән Кама шәһәре Башкарма комитетының кайбер карарларына үзгәрешләр 

кертү турында 
 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                           

2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон, Түбән Кама шәһәре 

Башкарма комитетының «Түбән Кама шәһәрендә муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау 

турында» 2015 елның 1 де-кабрендәге 480нче карары нигезендә, карар бирәм: 

1. Түбән Кама шәһәре Башкарма комитетының кайбер карарларына 

кертелә торган үзгәрешләрне кушымта нигезендә расларга. 

2. Җәмәгатьчелек һәм гаммәви мәгълүмат чаралары белән элемтә 

бүлегенә әлеге карарны басма матбугатта һәм Түбән Кама муниципаль 

районының рәсми сайтында урнаштыруны тәэмин итә. 

          3.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 

 
Җитәкче                                                                                                 Д.И. Баландин 

 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы 
Түбән Кама шәһәре  
Башкарма комитетының 
2018 елның 5-нче декабрь 
285-нче номерлы карары белән расланган 
кушымта 

 
 
 

Түбән Кама шәһәре Башкарма комитетының 
кайбер карарларына кертелә торган 

үзгәрешләр 
 

 
1. Түбән  Кама  шәһәре  Башкарма  комитетының  «Күчемсез  милек                           

объектларына адреслар бирү, үзгәртү һәм юкка чыгару буенча муниципаль                    
хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»                                                
2016 елның 15 мартындагы 74нче номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләр                 
кертергә: 

5.1 пунктның 2 абзацының 3 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3) мөрәҗәгать  итүчедән  муниципаль  хезмәт  күрсәтү  өчен  Россия                    

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган                     
документларны яисә мәгълүматны яисә гамәлләр башкару таләбе;»; 

5.1. пунктның 2 абзацын түбәндәге эчтәлекле 10 пунктча белән тулыланды-
рырга: 

«10) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, муниципаль 
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны беренчел кабул итүдән баш тартканда 
аларның юклыгы һәм (яки) дөрес түгеллеге күрсәтелмәгән документлар яисә 
мәгълүмат, яисә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 маддәсендәге 1 кисәгенең 4 
пунктында каралган очраклардан тыш, муниципаль хезмәт күрсәтү таләбе. 
Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең                       
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле үзәк хезмәткәренә 
судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр карарларга һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә тиешле муниципаль 
хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы функциясе 210-ФЗ номерлы Федераль законның                 
16 маддәсендәге 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә йөкләнгән 
булса.»; 

5 бүлекне түбәндәге эчтәлекле 5.9. пункты белән тулыландырырга: 
«5.9. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип табылган очракта, мөрәҗәгать 

итүчегә җавапта, муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән бетерү максатларында, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган,                        
күпфункцияле үзәк яки 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддәсендәге 1.1 
кисәгендә каралган оешманың гамәлләре турында мәгълүмат бирелә, шулай ук                        



китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм алга таба муниципаль хезмәт алу 
өчен мөрәҗәгать итүче башкарырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән                           
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында 
мәгълүмат бирелә.». 

2. «Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартла-
рын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 
административ регламентын раслау турында» 2018 елның 15 гыйнварындагы                     
5 номерлы Түбән Кама шәһәре Башкарма комитеты карарына түбәндәге                       
үзгәрешләрне кертергә: 

5.1 пунктның 2 абзацының 3 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3) мөрәҗәгать  итүчедән  муниципаль  хезмәт  күрсәтү  өчен  Россия                          

Федерациясенең норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган                 
документларны яисә мәгълүматны яисә гамәлләр башкару таләбе;»; 

5.1. пунктның 2 абзацын түбәндәге эчтәлекле 10 пунктча белән тулыланды-
рырга: 

«10) мөрәҗәгать итүчедән, муниципаль хезмәт күрсәткәндә, муниципаль 
хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны беренчел кабул итүдән баш тартканда 
аларның юклыгы һәм (яки) дөрес түгеллеге күрсәтелмәгән документлар яисә 
мәгълүмат, яисә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 маддәсендәге 1 кисәгенең 4 
пунктында каралган очраклардан тыш, муниципаль хезмәт күрсәтү таләбе. 
Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең                       
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле үзәк хезмәткәренә 
судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, әгәр карарларга һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә тиешле муниципаль 
хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы функциясе 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 
маддәсендәге 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә йөкләнгән                 
булса.»; 

5 бүлекне түбәндәге эчтәлекле 5.9. пункты белән тулыландырырга: 
«5.9. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип табылган очракта, мөрәҗәгать 

итүчегә җавапта, муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне 
кичекмәстән бетерү максатларында, муниципаль хезмәт күрсәтүче орган, күпфунк-
цияле үзәк яки 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддәсендәге 1.1 кисәгендә 
каралган оешманың гамәлләре турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән 
уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм алга таба муниципаль хезмәт алу өчен 
мөрәҗәгать итүче башкарырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән                      
аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында 
мәгълүмат бирелә.». 

 
 


