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"Сарман муниципаль районы "Җəлил шəһəр тибындагы поселогы" 

 муниципаль берəмлеге Башкарма комитеты тарафыннан күрсəтелə торган 
муниципаль хезмəтлəр күрсəтүнең административ регламентларын раслау 

турында"гы 2013 елның 9 апрелендəге 7 номерлы  
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы башкарма комитеты карарына 

 үзгəрешлəр кертү 
 

 1) 1 кушымтаның 5 бүлекнең 5.1. өлешендəге 5.1.1 пунктының 1 
пунктчасы түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
 "1) муниципаль хезмəт күрсəтү турында мөрəҗəгать итүченең соравын 
теркəү вакытын бозу, күрсəтелгəн гарызнамəне 15.1 статьяда бозу. Дəүлəт 
һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында «2010 елның 27 
июлендəге 210-ФЗ номерлы Федераль закон»;" 
 
 2) 1 кушымтаның 5 бүлекнең 5.1. өлешендəге 5.1.1. пунктына түбəндəге 
эчтəлекле 8 пунктчаны өстəргə: 
"8) муниципаль хезмəт күрсəтү нəтиҗəлəре буенча документлар бирү 
вакытын яки тəртибен бозу;" 
 
 3) 2, 3, 4 кушымтаның 5 бүлегендəге 5.2 өлешнең беренче абзацны 
түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
 "Шикаять кəгазьдə, электрон формада муниципаль хезмəт күрсəтүче 
органга, шулай ук "дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру 
турында" 27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 
өлешендə каралган оешмаларга бирелə. Муниципаль хезмəт күрсəтүче орган 
җитəкчесенең карарларына һəм гамəллəренə (гамəл кылмау) шикаятьлəре 
югары органга (булган очракта) бирелə яки аның булмаганда турыдан-туры 
муниципаль хезмəт күрсəтүче орган җитəкчесе тарафыннан карала. «Дəүлəт 
һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, 
№210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендə каралган 
оешмалар хезмəткəрлəренең карарларына һəм гамəллəренə (гамəл 
кылмауларына) шикаятьлəр əлеге оешма җитəкчелəренə бирелə." 
 
 4) 2, 3, 4 кушымтаның 5 бүлегендəге 5.2 өлешнең икенче абзацны 
түбəндəге редакциядə бəян итəргə: 
 "Муниципаль хезмəт күрсəтүче органның, муниципаль хезмəт 
күрсəтүче органның яки муниципаль хезмəткəрнең, муниципаль хезмəт 
күрсəтүче органның вазыйфаи затының карарларына һəм гамəллəренə карата 
шикаять почта аша, КФҮ аша,"Интернет" мəгълүмат-телекоммуникация 



челтəрен, Сарман муниципаль районының рəсми сайтыннан файдаланып 
җибəрелə ала (http://sarmanovo.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дəүлəт 
һəм муниципаль хезмəтлəр бердəм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), Татарстан 
Республикасы дəүлəт һəм муниципаль хезмəт күрсəтүлəрнең бердəм порталы 
(http://uslugi.tatar.ru/), шулай ук мөрəҗəгать итүченең шəхси кабул итүе 
вакытында кабул ителергə мөмкин." 
 
 5) 2, 3, 4 кушымталарда 5 бүлекнең 5.4. өлешенең 1 пунктын түбəндəге 
редакциядə бəян итəргə: 
 "1) муниципаль хезмəт күрсəтүче органның, муниципаль хезмəт 
күрсəтүче органның яисə муниципаль хезмəткəрнең, оешмаларның 1.1 
өлешендə каралган исеме. «дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне 
оештыру турында» 27.07.2010 елдагы 210-ФЗ номерлы Федераль законның 
16 статьясы, аларның җитəкчелəре һəм (яки) хезмəткəрлəре, карарларына һəм 
гамəллəренə (гамəл кылмавына) шикаять белдерелə;" 
 
 6) 2, 3, 4 кушымталарда 5 бүлекнең 5.4. өлешенең 3 пунктын түбəндəге 
редакциядə бəян итəргə: 
 "3) муниципаль хезмəт күрсəтүче органның шикаять белдерелə торган 
карарлары һəм гамəллəре (гамəл кылмау), муниципаль хезмəт күрсəтүче 
органның вазыйфаи заты яисə муниципаль хезмəткəр, оешмаларның 1.1 
өлешендə каралган гамəллəре (гамəл кылмау) турында мəгълүматлар, 
"Дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында" 27.07.2010 
ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясы белəн, аларның 
хезмəткəрлəре;" 
 
 7) 2, 3, 4 кушымталарда 5 бүлекнең 5.4. өлешенең 4 пунктын түбəндəге 
редакциядə бəян итəргə: 
 "4) мөрəҗəгать итүче хезмəт күрсəтүче органның, хезмəт күрсəтүче 
органның вазыйфаи затының яисə муниципаль хезмəткəрнең 1.1 өлешендə 
каралган карары һəм гамəле (гамəл кылмау) белəн килешмəгəн дəлиллəр, 
«Дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру турында " 27.07.2010 
ел, №210-ФЗ Федераль законның 16 статьясы, аларның хезмəткəрлəре." 
 
 8)  2, 3, 4 кушымталарда  5 бүлеккə түбəндəге эчтəлекле 5.8. өлешне 
өстəргə: 
 "5.8. Шикаятьне карап тикшерү барышында яисə нəтиҗəлəре буенча 
башкарма комитет җитəкчесе (муниципаль берəмлек башлыгы) 11.2 
статьяның 1 өлеше нигезендə административ хокук бозу составы билгелəре 
яисə җинаять билгелəре билгелəгəн очракта, 2010 елның 27 июлендəге 
Федераль закон «Дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр күрсəтүне оештыру 
турында» 210-ФЗ номерлы Федераль закон буенча, булган материалларны 
кичекмəстəн прокуратура органнарына җибəрə." 
 
 


