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Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Архитектура һәм шәһәр 

төзелеше өлкәсендә муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ регламентлары 

турында» 2018 елның 8 маендагы 100 номерлы 

карарына үзгәрешләр кертү турында (2018 

елның 25 июлендәге 151 номерлы карар 

редакциясендә) 

 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр алганда өстәмә гарантияләр билгеләү 

өлешендә «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында «Федераль 

законга үзгәрешләр кертү хакында» 2018 елның 19 июлендәге 204 номерлы Федераль 

законны, «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары 

тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм 

раслау тәртибенә үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2018 елның 24 июлендәге 593 номерлы, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма 

органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ 

регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында» һәм 2010 елның 2 

ноябрьндәге 880 нче номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

тарафыннан расланган «Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма 

органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ 

регламентларын эшләү һәм раслау тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында»гы 

карарларын үтәү максатыннан карар чыгарам: 

 

1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» 2018 елның 8 

маендагы 100 номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 1.8 Пункт. түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"1.8. Торак (торак булмаган) бинаны торак булмаган (торак) бинага күчерү 

(күчерү) турында хәбәр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламенты (8 нче кушымта))»;  

1.1. №6, №7, №8, №9, №10, №63 кушымталарны  әлеге карарның №1-6 

кушымталар нигезендә яңа редакциядә бәян итәргә. 

1.2. №13 кушымтада:  

1.2.1.  пунктының беренче һәм икенче абзацларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Муниципаль хезмәт күрсәтү, шулай ук бүлекнең урнашу урыны һәм эш 

графигы турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 
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1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет биналарында 

урнашкан Муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмати стендлар ярдәмендә. Мәгълүмат стендларында урнаштырылган 

Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат пунктларда (пунктчаларда) 

булган муниципаль хезмәт турында мәгълүматны үз эченә ала, әлеге регламентның  

1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктлары»; 

 1.2.2. 1.5 пунктының җиденче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге – дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең территориаль 

аерымланган структур бүлекчәсе (офис) - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру 

кагыйдәләрен раслау турында" 2012 елның 22 декабрендәге 1376 номерлы карары 

белән расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Азнакай 

муниципаль районы җирлекләрендә төзелгән»;»; 

1.3.3. 3.1.2 пунктны төшереп калдырырга ; 

1.3.4.  пунктының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү турында 

язма гариза тапшыра һәм документларны бүлеккә тапшыра.»: 

             1.3.5. 3.16.2 пунктының икенче абзацында «7 нче кушымта» сүзләрен «3 нче 

кушымта " сүзләренә алмаштырырга»; 

1.3.6. 5.1 пунктта: 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«3) мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны яисә мәгълүматны гамәлгә ашыру яисә гамәлгә 

ашыру таләбе;»; 

түбәндәге эчтәлекле 12 абзац өстәргә: 

«10) мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәткәндә документлар яисә 

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

документларны кабул итүдән баш тартканда яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдә 

күрсәтелмәгән очракта, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 

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

булмавы һәм (яисә) булмавы күрсәтелгән.»; 

1.3.7. түбәндәге эчтәлекле 5.8 һәм 5.9 пункт өстәргә:  

«5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 

итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 

бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу 

үтенә һәм муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә 

башкарылырга тиешле алга таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаятьне мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләндерелергә тиеш түгел 

дип тану очрагында кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат 

бирелә.»; 

1.3.8.  5.8 һәм 5.9 пунктларын  5.10 һәм 5.11 дип санарга; 

1.3.9. №3-6 кушымталарны төшереп калдырырга; 

1.3.10.  №7 кушымтаны  №3 кушымта дип снарга. 

             1.3. 14 нче кушымтада: 

1.3.1.  пунктының беренче һәм икенче абзацларын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Муниципаль хезмәт күрсәтү, шулай ук бүлекнең урнашу урыны һәм эш 

графигы турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 



1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет биналарында 

урнашкан Муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүматны үз эченә 

алган мәгълүмати стендлар ярдәмендә. Мәгълүмат стендларында урнаштырылган 

Татарстан Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат пунктларда (пунктчаларда) 

булган муниципаль хезмәт турында мәгълүматны үз эченә ала, әлеге Регламентның  

1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 әлеге пунктлары;»;  

1.2.3. 1.5 пунктының дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге – дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең территориаль аерымланган 

структур бүлекчәсе (офис) - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру 

кагыйдәләрен раслау турында" 2012 елның 22 декабрендәге 1376 номерлы карары 

белән расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Азнакай 

муниципаль районы җирлекләрендә төзелгән»;»; 

1.4.3. 2.5 пунктында «Стандартка карата таләпләрнең эчтәлеге» графасында»: 

- түбәндәге эчтәлекле алтынчы абзац өстәргә: 

"Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталын һәм (яки) дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләрнең төбәк порталларын файдаланып яки Россия Федерациясе 

ШрК 19 статьясының 5, 6, 7 өлешләрендә күрсәтелгән милекченең яки башка төр 

рөхсәтеннән файдаланып, язма рәвештә яисә электрон документ рәвешендә, әгәр 

мөрәҗәгать итүче күчемсез милекнең хуҗасы яисә бүтән законлы хуҗасы булып 

саналмаса, әлеге милеккә бәйле реклама конструкциясен тоташтыруга тиешле күчемсез 

мөлкәтнең законлы хуҗасы рөхсәтен раслау. Реклама конструкциясен урнаштыру һәм 

эксплуатацияләү өчен күпфатирлы йорттагы биналарның милекчеләренең гомуми 

милеген, әлеге милекчеләрнең ризалыгын раслаучы документ булып, күпфатирлы 

йорттагы биналарның милекчеләренең гомуми җыелышы беркетмәсе тора, шул 

исәптән Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә торак-коммуналь хуҗалыкның 

дәүләт мәгълүмат системасын кулланып читтән торып тавыш бирү юлы белән 

үткәрелгән. Әгәр мөрәҗәгать итүче мондый килешүне үз инициативасы буенча алуны 

раслаучы документ күрсәтмәсә, ә тиешле күчемсез милек дәүләт яки муниципаль 

милектә булса, Башкарма комитет Вәкаләтле органда мондый килешү булу турындагы 

белешмәләрне соратып ала.»; 

– алтынчы-уналтынчы абзацларны җиденче – унҗиденче абзац дип санарга; 

1.4.4. 3.1.2 пунктны төшереп калдырырга; 

1.4.5. 3.3.1 пунктын киләсе редакциядә бәян итәргә:  

"Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында язма гариза тапшыра һәм документларны бүлеккә тапшыра. 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гариза электрон формада бүлеккә 

электрон почта яки Интернет аша җибәрелә. Электрон формада килгән гаризаны 

теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.»: 

1.4.6. 3.8.2 пунктының икенче абзацында «7 нче кушымта» сүзләрен «5 нче 

кушымта " сүзләренә алмаштырырга»; 

1.4.7. 5.1 пунктта: 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

"3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив 

хокукый актлары белән каралмаган документларны яисә мәгълүматны гамәлгә ашыру 

яисә гамәлгә ашыру таләбе;»; 

түбәндәге эчтәлекле 12 абзац 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 күрсәтү 

өлкәсендә күрсәтелмәгән очракта, аларның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы, яисә 



муниципаль хезмәт күрсәтү, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 

өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, күрсәтелмәгән булуы һәм (яисә) 

дөрес булмавы.»; 

1.4.8. түбәндәге эчтәлекле 5.8 һәм 5.9 пункт өстәргә: 

  «5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 

итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 

бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу 

үтенә һәм муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә 

башкарылырга тиешле алга таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаятьне мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләндерелергә тиеш түгел 

дип тану очрагында кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында 

мәгълүмат бирелә.»; 

1.4.9. 5.8 пунктны 5.10 дип санарга; 

  1.4.10. № 5-6 кушымталарны төшереп калдырырга; 

            1.4.11. кушымта №7 Дип Санарга №5 кушымта. 

1.4. №15 кушымтада: 

1.4.1.  1.3.3 пунктының беренче һәм икенче абзацларын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә 

«Муниципаль хезмәт күрсәтү, шулай ук бүлекнең урнашу урыны һәм эш 

графигы турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет биналарында 

урнашкан Муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган 

мәгълүмат стендлары аша. Мәгълүмат стендларында урнаштырылган Татарстан 

Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат пунктларда (пунктчаларда) булган 

муниципаль хезмәт турында мәгълүматны үз эченә ала) әлеге регламентның  1.1, 

1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктлары;»; 

1.4.2. 1.5 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге – дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең территориаль 

аерымланган структур бүлекчәсе (офис) - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру 

кагыйдәләрен раслау турында" 2012 елның 22 декабрендәге 1376 номерлы карары 

белән расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Азнакай 

муниципаль районы җирлекләрендә төзелгән»;»; 

1.4.3. 2.4 пунктында «сүзләрен» 17 эш көне «стандартына карата таләпләрнең 

эчтәлеге» графасында «14 көн "сүзләрен" 14 көн " сүзләренә алмаштырырга»; 

1.4.4.  3.1.2 пунктны төшереп калдырырга; 

          1.5.5. 3.3.1 пунктының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында язма гариза тапшыра һәм документларны бүлеккә тапшыра.»: 

           1.5.6. 3.9.1 пунктның икенче абзацында «6 нчы кушымта» сүзләрен «4 нче 

кушымта " сүзләренә алмаштырырга»; 

1.5.7. 5.1 пунктта: 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив 

хокукый актлары белән каралмаган документларны яисә мәгълүматны гамәлгә ашыру 

яисә гамәлгә ашыру таләбе;»; 

түбәндәге эчтәлекле 12 абзац 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 күрсәтү 

өлкәсендә күрсәтелмәгән очракта, аларның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы, яисә 

муниципаль хезмәт күрсәтү, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 

өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, күрсәтелмәгән булуы һәм (яисә) 

дөрес булмавы.»; 

1.5.8. түбәндәге эчтәлекле 5.8 һәм 5.9 пункт өстәргә: 

«5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 

итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 

бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу 

үтенә һәм муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә 

башкарылырга тиешле алга таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

   5.9. Шикаятьне мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләндерелергә тиеш түгел 

дип тану очрагында кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат 

бирелә.»; 

1.5.9.  5.8 һәм 5.9 пунктларын  5.10 һәм 5.11 дип санарга; 

1.5.10.  №№4-5 кушымталарны төшереп кадырырга; 

1.5.11.  №6 кушымтаны  №4 кушымта дип санарга. 

1.5. №16 кушымтада: 

            1.5.1. 1.3.3 пунктының беренче һәм икенче абзацларын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:  

«Муниципаль хезмәт күрсәтү, шулай ук бүлекнең урнашу урыны һәм эш 

графигы турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет биналарында 

урнашкан Муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган 

мәгълүмат стендлары аша. Мәгълүмат стендларында урнаштырылган Татарстан 

Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат пунктларда (пунктчаларда) булган 

муниципаль хезмәт турында мәгълүматны үз эченә ала ңлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 

2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктлары;»; 

1.5.2. 1.5 пунктының өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге – дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең территориаль 

аерымланган структур бүлекчәсе (офис) - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру 

кагыйдәләрен раслау турында" 2012 елның 22 декабрендәге 1376 номерлы карары 

белән расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Азнакай 

муниципаль районы җирлекләрендә төзелгән»;»; 

1.6.3.  3.1.2 пунктны төшереп калдырырга; 

1.6.4. 3.3.1 пунктының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында язма гариза тапшыра һәм документларны бүлеккә тапшыра.»: 

1.6.5. 3.7.1 пунктының икенче абзацында «4 нче кушымта» сүзләрен «2 нче 

кушымта " сүзләренә алмаштырырга»; 

1.6.6. 5.1 пунктта: 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

"3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив 

хокукый актлары белән каралмаган документларны яисә мәгълүматны гамәлгә ашыру 

яисә гамәлгә ашыру таләбе;»; 

түбәндәге эчтәлекле 12 абзац 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 күрсәтү 

өлкәсендә күрсәтелмәгән очракта, аларның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы, яисә 

муниципаль хезмәт күрсәтү, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 

өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, күрсәтелмәгән булуы һәм (яисә) 

дөрес булмавы.»; 

1.6.7. түбәндәге эчтәлекле 5.8 һәм 5.9 пункт өстәргә::  

«5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 

итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 

бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу 

үтенә һәм муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә 

башкарылырга тиешле алга таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаятьне мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләндерелергә тиеш түгел 

дип тану очрагында кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында 

мәгълүмат бирелә.»; 

1.6.8. 5.8 пунктны 5.10 дип санарга; 

1.6.9. №№2-3 кушымталарны төшереп калдырырга;  

1.6.10. №4 нче кушымта № 2 нче кушымта дип санарга. 

1.6. №19, №52, №59 кушымталарда: 

1.6.1. 1.3.3 пунктының беренче һәм икенче абзацларын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

«Муниципаль хезмәт күрсәтү, шулай ук бүлекнең урнашу урыны һәм эш 

графигы турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет биналарында 

урнашкан Муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган 

мәгълүмат стендлары аша. Мәгълүмат стендларында урнаштырылган Татарстан 

Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат пунктларда (пунктчаларда) булган 

муниципаль хезмәт турында мәгълүматны үз эченә ала әлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 

2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктлары;»; 

1.6.2. 1.5 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге – дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең территориаль 

аерымланган структур бүлекчәсе (офис) - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру 

кагыйдәләрен раслау турында" 2012 елның 22 декабрендәге 1376 номерлы карары 

белән расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Азнакай 

муниципаль районы җирлекләрендә төзелгән»;»; 

1.7.3.  3.1.2 пунктны  төшереп калдырырга; 

1.7.4. 3.3.1 пунктының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында язма гариза тапшыра һәм документларны бүлеккә тапшыра.»: 

1.7.5. 3.7.1 пунктының икенче абзацында «4 нче кушымта» сүзләрен «2 нче 

кушымта " сүзләренә алмаштырырга»; 

1.7.6.  5.1 пунктта: 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

"3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив 

хокукый актлары белән каралмаган документларны яисә мәгълүматны гамәлгә ашыру 

яисә гамәлгә ашыру таләбе;»; 

түбәндәге эчтәлекле 12 абзац 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 күрсәтү 

өлкәсендә күрсәтелмәгән очракта, аларның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы, яисә 

муниципаль хезмәт күрсәтү, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 

өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, күрсәтелмәгән булуы һәм (яисә) 

дөрес булмавы.»; 

1.7.7. түбәндәге эчтәлекле 5.8 һәм 5.9 пункт өстәргә: 

«5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 

итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 

бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу 

үтенә һәм муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә 

башкарылырга тиешле алга таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаятьне мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләндерелергә тиеш түгел 

дип тану очрагында кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында 

мәгълүмат бирелә.»; 

1.7.8. 5.8 пунктны 5.10 дип санарга; 

1.7.9. кушымта № 2-3 төшереп калдырырга; 

1.7.10. 4 нче кушымта №2 нче кушымта дип санарга. 

  1.7. №43 кушымтада: 

1.7.1. 1.3.3 пунктының беренче һәм икенче абзацларын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

«Муниципаль хезмәт күрсәтү, шулай ук бүлекнең урнашу урыны һәм эш 

графигы турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет биналарында 

урнашкан Муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган 

мәгълүмат стендлары аша. Мәгълүмат стендларында урнаштырылган Татарстан 

Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат пунктларда (пунктчаларда) булган 

муниципаль хезмәт турында мәгълүматны үз эченә ала) әлеге регламентның 1.1, 

1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктлары;»; 

1.7.2. 1.5 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге – дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең территориаль 

аерымланган структур бүлекчәсе (офис) - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру 

кагыйдәләрен раслау турында" 2012 елның 22 декабрендәге 1376 номерлы карары 

белән расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле 

үзәкләре эшчәнлеген оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Азнакай 

муниципаль районы җирлекләрендә төзелгән»;»; 

1.8.3. «стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасында 2.6 пунктында 

дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3) төзелешкә рөхсәт ителгән яисә индивидуаль торак төзелеше объектын 

планлаштырылган төзү яки реконструкцияләү турында хәбәрнамәдә 51 статья 

нигезендә белешмәләр.1 РФ ШрК.»; 

1.8.4.  3.1.2 пунктны төшереп калдырырга; 

1.8.5. 3.3.1 пунктының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында язма гариза тапшыра һәм документларны бүлеккә тапшыра.»; 

1.8.6. 3.4.1 пунктының дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3) төзелешкә рөхсәт ителгән яисә индивидуаль торак төзелеше объектын төзү 

яки реконструкцияләү планлаштырыла торган мәгълүмат турында хәбәрнамәдә 51 

статья нигезендә.1 РФ ШрК.»; 

1.8.7. 3.7.1 пунктының икенче абзацында «5 нче кушымта» сүзләрен «3 нче 

кушымта» сүзләренә алмаштырырга»; 



1.8.8. 5.1 пунктта: 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

"3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив 

хокукый актлары белән каралмаган документларны яисә мәгълүматны гамәлгә ашыру 

яисә гамәлгә ашыру таләбе;»; 

түбәндәге эчтәлекле 12 абзац 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 күрсәтү 

өлкәсендә күрсәтелмәгән очракта, аларның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы, яисә 

муниципаль хезмәт күрсәтү, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 

өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, күрсәтелмәгән булуы һәм (яисә) 

дөрес булмавы.»; 

1.8.9. түбәндәге эчтәлекле 5.8 һәм 5.9 пункт өстәргә: 

«5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 

итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 

бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу 

үтенә һәм муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә 

башкарылырга тиешле алга таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаятьне мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләндерелергә тиеш түгел 

дип тану очрагында кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында 

мәгълүмат бирелә.»; 

1.8.10. 5.8 пунктны 5.10 дип санарга; 

1.8.11. 3-4 номерлы кушымталарны төшереп калдырырга; 

1.8.12. №5 кушымтаны №3 кушымта дип санарга . 

1.8. №62 кушымтада: 

1.8.1. 1.3.3 пунктының беренче һәм икенче абзацларын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

«Муниципаль хезмәт күрсәтү, шулай ук бүлекнең урнашу урыны һәм эш 

графигы турында мәгълүмат алынырга мөмкин: 

1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен, Башкарма комитет биналарында 

урнашкан Муниципаль хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат булган 

мәгълүмат стендлары аша. Мәгълүмат стендларында урнаштырылган Татарстан 

Республикасы дәүләт телләрендә мәгълүмат пунктларда (пунктчаларда) булган 

муниципаль хезмәт турында мәгълүматны үз эченә ала) әлеге Регламентның 1.1, 

1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктлары;»; 

1.8.2. 1.5 пунктының өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «дәүләт 

һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге – дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең территориаль аерымланган структур 

бүлекчәсе (офис) - Россия Федерациясе Хөкүмәтенең "Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген оештыру кагыйдәләрен 

раслау турында" 2012 елның 22 декабрендәге 1376 номерлы карары белән расланган 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре эшчәнлеген 

оештыру Кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Азнакай муниципаль районы 

җирлекләрендә төзелгән»;»; 

1.9.3. 3.1.2 пунктны төшереп калдырырга; 

1.9.4. 3.3.1 пунктының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә::  

"Гариза бирүче үзе, ышанычлы зат яки КФҮ аша муниципаль хезмәт күрсәтү 

турында язма гариза тапшыра һәм документларны бүлеккә тапшыра.»: 

1.9.5. 3.8.1 пунктының икенче абзацында «4 нче кушымта» сүзләрен «2 нче 

кушымта " сүзләренә алмаштырырга»; 



1.9.6. 5.1 пунктта: 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы, Азнакай муниципаль районының норматив хокукый актлары 

белән каралмаган документларны яисә мәгълүматны гамәлгә ашыру яисә гамәлгә 

ашыру таләбе;»; 

түбәндәге эчтәлекле 12 абзац 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 күрсәтү 

өлкәсендә күрсәтелмәгән очракта, аларның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы, яисә 

муниципаль хезмәт күрсәтү, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 

өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, күрсәтелмәгән булуы һәм (яисә) 

дөрес булмавы.»; 

1.9.7. түбәндәге эчтәлекле 5.8 һәм 5.9 пункт өстәргә: 

«5.8. Шикаять канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, мөрәҗәгать 

итүчегә муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән 

бетерү максатларында Башкарма комитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу 

үтенә һәм муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә 

башкарылырга тиешле алга таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаятьне мөрәҗәгать итүчегә җавапта канәгатьләндерелергә тиеш түгел 

дип тану очрагында кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән 

аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү тәртибе турында 

мәгълүмат бирелә.»; 

1.9.8.  5.8 һәм 5.9 пунктларны 5.10 һәм 5.11 дип санарга; 

1.9.9. № 2-3 кушымталарны төшереп калдырырга; 

1.9.10. 4 нче кушымта № 2 нче кушымта дип санарга. 

Әлеге карарга №7-8 кушымталар нигезендә 69-70 кушымталарны өстәргә. 

2.Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында» 

түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай 

муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-коммуникация 

челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru//. 

 3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура буенча урынбасары  

Р.Р. Ханнановка йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                              А.Х.Шәмсетдинов 
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