
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

 ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

КРУГЛОЕ ПОЛЕ  АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

КАРАР 

 

25   июль 2018 ел.                 Круглое Поле бистәсе                     № 10 

 

"Тукай муниципаль районыКруглое Поле  авыл җирлеге башкарма комитеты 

җитәкчесенең2014 елның 12 апрелендә №3 сан  белэн расланган карары белән “Гаилә 

составы, яшәү урыныннан белешмәләр, хуҗалык китапларыннан Өземтә ,җир кишәрлегенә, 

йорт салу өчен Белешмәләр, Белешмә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ  регламентына” үзгәрешләр кертү турында 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында " 2010 елның 

27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә», 

                                               КАРАР БИРӘ: 

1. Административ реглга кертергә.муниципаль берәмлекләр исемлегеҗир 

кишәрлегенә белешмә бирү буенча хезмәт күрсәтү, йорт салу өчен 

Белешмәләр, белешмәләр бирү турында белешмәгаилә составы,яшәү урыны 

белән белешмәләр, хуҗалык кенәгәсеннән өземтә.Башкарма комитет 

җитәкчесе расландыТукай муниципаль районы Круглое Поле  авыл җирлеге 

башкарма комитеты Карары (2014 елның 12 апреле) № 3 түбәндәге 

үзгәрешләр: 

1.5.П. 1.5. п.2.5; п. 2.13. п.2.15.; 3. п. Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының " җир кишәрлегенә белешмә бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентын, йортны җайга салу өчен 

Белешмәләр, гаилә составы турында белешмәләр, яшәү урыныннан 

белешмәләр, хуҗалык кенәгәсеннән өземтәләрне кушымта нигезендә яңа 

редакциядә бәян итәргә. 

1.1. Җир кишәрлегенә белешмә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентына 3 нче кушымта өстәргә, йорт салу өчен белешмә, 

гаилә составы турында белешмә, яшәү урыныннан белешмә, хуҗалык 

кенәгәсеннән өземтә 

2.Әлеге карарны районның рәсми сайтында һәм Татарстан Республикасының 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында бастырып чыгарырга. 



3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 Башкарма комитеты Җитәкче                               Э.Р. Низамиева 

 

 

Карарга кушымта 

Тукай муниципаль районы 

 Круглое Поле  авыл җирлеге башкарма 

 комитетының 2018 елның 25 июлендә кабул ителгән 10 номерлы карары 

 

1.5.Әлеге Регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла: 

муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы гариза белән (алга таба - гариза) 

муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-

ФЗ Федераль законның 2 ст.2 пункты). Гариза стандарт бланкта (3 нче 

кушымта) тутырыла); 

җирле үзидарә органнары тарафыннан бирелә торган белешмә (Өземтә) 

дигәндә - гаилә составы турында белешмә, яшәү урыныннан белешмә, 

хуҗалык кенәгәсеннән өземтә, йорт кенәгәсеннән өземтә, үлем көненә вафат 

булган урыннан белешмә, индивидуаль торак йортларда яшәүчеләргә алдагы 

яшәү урыныннан белешмә, җир кишәрлегенә белешмә, йорт салу өчен 

белешмә. 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәгенең ерактан 

торып эш урыны-муниципаль районнарның авыл җирлекләрендә документлар 

кабул итү һәм бирү, гариза бирүчеләргә консультация бирү тәрәзәсе; 

техник хата-муниципаль хезмәт күрсәтүче орган тарафыннан җибәрелгән һәм 

документларга кертелгән мәгълүматлар (муниципаль хезмәт нәтиҗәсе) туры 

килмәүгә китергән хата (описка, мөһер, грамматик яки арифметик хата яки 

мондый хата), документлар нигезендә мәгълүматлар кертелгән 

документлардагы мәгълүматлар туры килмәүгә китергән хата (описка, басма, 

грамматик яки арифметик хата).  

2.5. Тулы исемлек муниципаль хезмәт күрсәтү өчен законнар һәм башка 

норматив хокукый актлар, шулай ук мөрәҗәгать итүче тарафыннан 

тапшырылырга тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен кирәкле һәм 

мәҗбүри булган хезмәтләр нигезендә кирәк документлар 

 Хезмәт күрсәтү турында гариза (телдән яки язма формада). 



Документлар (оригиналлар) №2 кушымта нигезендә. 

Язма формада гариза бер нөсхәдә тапшырыла. 

Гариза һәм кушымта итеп бирелә торган документлар гариза бирүче 

тарафыннан кәгазьдә түбәндәге ысулларның берсе белән тапшырылырга 

(җибәрелде) мөмкин: 

шәхсән (мөрәҗәгать итүче исеменнән ышаныч кәгазе нигезендә эшләүче зат); 

почта аша җибәрү. 

 

Гариза һәм документлар шулай ук тәкъдим ителергә мөмкин(җибәрелгән) 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан электрон документ рәвешендә, имзаланган 

көчәйтелгән квалификацияле электронимза белән, мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрләре ашагомуми керү мөмкинлеге, шул исәптән 

мәгълүмат аша-интернет " телекоммуникация челтәре һәм Бердәм 

порталыдәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү  

  

2.13. Муниципаль хезмәт күрсәтү турында мөрәҗәгать итүченең соравын 

теркәү вакыты 

Гариза кергән вакыттан бер көн эчендә. 

Электрон формада кергән Запрос ял (бәйрәм) көнендә икенче ял (бәйрәм) эш 

көненә теркәлә 

 2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы һәм 

сыйфаты күрсәткечләре 

 Муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең һәркем өчен мөмкин булуы һәм сыйфаты 

күрсәткечләре булып тора: 

1) документларны кабул итү һәм карау срокларын үтәү; 

2) муниципаль хезмәт нәтиҗәсен алу вакытын үтәү; 

3) муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан кылынган административ 

регламентны бозуга прецедентлар (нигезле шикаятьләр) булу 

Муниципаль хезмәт күрсәтү турында сорау биргәндә һәм муниципаль хезмәт 

нәтиҗәсе алган очракта муниципаль хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның һәм 

мөрәҗәгать итүченең бер тапкыр үзара хезмәттәшлеге күздә тотыла. 

Җир кишәрлегенә белешмә бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

регламентына кушымта, йорт салу өчен белешмә, гаилә составы турында 

белешмә, сяшәү урыны белән идарә итү, хуҗалык кенәгәсеннән өземтә 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


