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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                  КАРАР 

«____»____________20__ ел                                                            №______ 

«Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2011 елның 21 мартындагы 510 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле 

үзидарә органнары тарафыннан муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибенә үзгәрешләр кертү 

турында» 2019 елның 24 гыйнварындагы 115 номерлы карары  

(02.10.2018 ел, № 1573 үзгәреш белән) 

 

«Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2011 елның 21 

мартындагы 510 номерлы карары белән 

расланган Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы җирле 

үзидарә органнары тарафыннан 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

административ регламентларын эшләү 

һәм раслау тәртибенә үзгәрешләр кертү 

турында» 2019 елның 24 гыйнварындагы 

115 номерлы карары  

(02.10.2018 ел, № 1573 үзгәреш белән) 

 

 

  Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының 

2011 елның 21 мартындагы 510 номерлы (2.10.2018 ел, № 1573 үзгәрншләр белән) 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел,  

№ 210-ФЗ Федераль закон белән, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы Башкарма комитеты карар бирә: 

 

1. 1 пунктның 3 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"административ регламент - дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибен һәм 

дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү стандартын билгели торган норматив 

хокукый акт»; 

mailto:pitriash@tatar.ru


2. 1 пунктның 4 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«җирле үзидарә органы (алга таба - муниципаль хезмәт) тарафыннан күрсәтелә 

торган муниципаль хезмәт - җирле үзидарә органы функцияләрен гамәлгә ашыру 

эшчәнлеге (алга таба-муниципаль хезмәт күрсәтү) - җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүче орган вәкаләтләре 

чикләрендә, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон һәм муниципаль берәмлекләр уставлары нигезендә билгеләнгән җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча, шулай ук күрсәтелгән Федераль 

законда каралган җирле үзидарә органнары хокуклары чикләрендә, җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү өчен муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 

вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашырыла торган, башка муниципаль 

берәмлекләрнең җирле үзидарә органнары, дәүләт хакимияте органнары 

компетенциясенә кертелмәгән һәм федераль законнар һәм Россия Федерациясе 

субъектлары законнары белән төшереп калдырылган башка мәсьәләләрне хәл 

итүгә федераль законнар, җирле үзидарә органнары хокуклары каралса 

(күрсәтелгән Федераль законның 19 статьясы нигезендә аларга тапшырылмаган), 

мондый хокукларны гамәлгә ашыру турында муниципаль хокукый актлар кабул 

ителгән очракта; 

3. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында http):/ 

www.pestreci.tatarstan.ru  һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә: 

http://pravo.tatarstan.ru урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе                                                         А. В. Хәбибуллин 
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