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Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының Финанс-бюджет 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 үтәү йөзеннән карар бирәм: 

 1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «Муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» 2018 елның 8 маендагы 

100 номерлы карарына №17 кушымтага түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

1.1. 5.1. пунктта: 

бишенче абзацта «каралмаган документлар» сүзләрен «документларны яки 

мәгълүматны яисә гамәлләрне гамәлгә ашыру, тәкъдим итгү яки гамәлгә ашыру 

каралмаган документларны» сүзләренә алмаштырырга»; 

түбәндәге эчтәлекле унынчы - унике абзац өстәргә: 

«8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын 

яки тәртибен бозу; 

9) әгәр муниципаль хезмәт күрсәтүне туктату нигезләре федераль законнар һәм 

алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый 

актлары, Россия Федерациясе субъектларының законнары һәм башка норматив хокукый 

актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган булса, муниципаль хезмәт 

күрсәтүне туктатып тору. 

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.»; 

1.2. түбәндәге эчтәлекле 5.9, 5.10 пунктлар өстәргә:  

«5.9. Шикаять тиешле дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиеш дип табылган 

очракта, гариза бирүчегә 5.7 пунктында күрсәтелгән җавапта, муниципаль хезмәт 

күрсәткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатыннан 

муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр 
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турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу итү сорала 

һәм алга таба  мөрәҗәгать итүчегә муниципаль хезмәт алу өчен нәрсә эшләргә кирәклеге 

турында информация күрсәтелә. 

5.10. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип таныган очракта, гариза 

бирүчегә 5.7 пунктында күрсәтелгән җавапта, кабул ителгән карарның сәбәпләре 

турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү 

тәртибе турында мәгълүмат бирелә.». 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

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

Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүмат-коммуникация 

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

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

   

 

 

 

 

    Җитәкче                                                                                              А.Х.Шәмсетдинов 
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