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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының «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:  

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

«Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентлары турында» 2018 

елның 8 маендагы 100 номерлы карарына (2018 елның 25 июлендәге 151 номерлы карар 

редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

1.1. №1, 2, 3, 4, 5, 42 кушымталарда: 

1.1.1. 5 бүлекне түбәндәге эчтәлекле  5.9, 5.10 пунктлары белән тулыландырырга: 

«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 

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 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

Исполнительного комитета 

Азнакаевского  

муниципального района  
 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  

 

Азнакай муниципаль районы  

башкарма комитеты  

ҖИТӘКЧЕСЕ 

 
ул. Ленина, д..22, г. Азнакаево, 423330  

Тел./факс (885592) 7-24-71, 7-26-97  

E-mail: aznakay@tatar.ru  

adm-aznakay@mail.ru  

 

 Ленин урамы, 22 йорт, Азнакай шәһәре, 423330 

Тел./ факс (885592) 7-24-71, 7-26-97   

E-mail: aznakay@tatar.ru  

adm-aznakay@mail.ru 

mailto:adm-aznakay@mail.ru
mailto:adm-aznakay@mail.ru


турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарка шикаять бирү 

тәртибе турында мәгълүмат бирелә.». 

1.1.2. 5.2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.2. Шикаять кәгазьдә язмача , электрон формада муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органга, күпфункцияле үзәккә бирелә. Муниципаль хезмәт күрсәтүче орган 

җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) караган шикаятьләр югары 

органга (булган очракта) бирелә яки ул булмаганда турыдан-туры муниципаль хезмәт 

күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан карала. Күп функцияле үзәк хезмәткәренең 

карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр әлеге күпфункцияле 

үзәк җитәкчесенә тапшырыла. Күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) шикаятьләр күп функцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә Россия 

Федерациясе субъектының норматив хокукый акты белән вәкаләтле вазыйфаи затка 

тапшырыла». 

- 5.2 пунктның 2 абзацын үзгәрешсез калдырырга. 

1.1.3. 5.1 пунктта: 

- өченче пунктчада «каралмаган Документлар» сүзләрен «документлар яки 

мәгълүмат яисә гамәлләр башкару, аларны бирү яисә гамәлгә ашыру каралмаган» 

сүзләренә алмаштырырга»; 

- түбәндәге эчтәлекле унынчы пунктчаны өстәргә:  

« 10. Мөрәҗәгать итүчедә муниципаль хезмәт күрсәткәндә документлар яисә 

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

документларны кабул итүдән баш тартканда күрсәтелмәгән, «Дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»27.07.2010 ел, №210-ФЗ Федераль законның 7 

статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, аларның булмавы 

һәм (яисә) дөрес булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы, муниципаль хезмәт күрсәтү өчен 

кирәкле документлар кабул итүдән баш тартканда күрсәтелмәгән. Күрсәтелгән очракта 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәк хезмәткәренә, күп функцияле үзәк 

хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү " дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында «27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 

статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү функциясе йөкләнә». 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында»: http//parvo.tatarstan.ru веб-адресы буенча бастырып чыгарырга  һәм 

Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмати - 

телекоммуникация челтәрендә: http//aznakayevo.tatarstan.ru адресы буенча 

урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

      Җитәкче                                                                                                 А.Х.Шәмсетдинов 
 

 

 

 

 

 


