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Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәре Башкарма комитетының               

2014 елның 26 мартындагы 45 номерлы карары белән расланган биналар һәм 
корылмалар төзү өчен җир эшләре башкаруга ордерлар 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, Татарстан                            
Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының «Түбән              
Кама шәһәрендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ 
регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында»                                   
2015 елның 1 декабрендәге 480 номерлы карары нигезендә, карар бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәре Башкарма комитетының              
2014 елның 26 мартындагы 45 номерлы карары белән расланган биналар һәм                
корылмалар төзү өчен җир эшләре башкаруга ордерлар бирү буенча 
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына кертелүче 
теркәлгән үзгәрешләрне расларга.  

2. Җәмәгатьчелек һәм гаммәви мәгълүмат чаралары белән элемтә 
бүлегенә әлеге карарны басма матбугатта һәм Түбән Кама муниципаль 
районының рәсми   сайтында урнаштыруны тәэмин итәргә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 

 
Җитәкче                                                                                                 Д.И. Баландин 

 
 
 
 



 
Татарстан Республикасы 
Түбән Кама шәһәре башкарма комитетының 
2019 елның 11-нче февраль 
24-нче номерлы карары белән расланган 
кушымта 

 
 

Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәре Башкарма комитетының  
2014 елның 26 мартындагы 45 номерлы карары белән расланган биналар  
һәм корылмалар төзү өчен җир эшләре башкаруга ордерлар бирү буенча 
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр 

 
1.7. пунктын  3  абзацтан  соң  түбәндәге  эчтәлекле  сүзләр  белән 

тулыландырырга: 
«җирле үзидарә органы тарафыннан күрсәтелә торган муниципаль хезмәт 

күрсәтү (алга таба – муниципаль хезмәт күрсәтү) – «Россия Федерациясендә җирле 
үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 
131-ФЗ номерлы Федераль закон һәм муниципаль берәмлекләр уставлары                    
ниге-зендә, шулай ук күрсәтелгән Федераль законда каралган җирле үзидарә                 
орган-нарының хокуклары чикләрендә билгеләнгән, җирле әһәмияттә булмаган 
мәсьәләләрне хәл итү буенча, җирле үзидарә органнарының башка дәүләт 
вәкаләтләрен гамәлгә ашыруда катнашу хокуклары  (күрсәтелгән Федераль                    
за-конның 19 маддәсе нигезендә аларга тапшырылмаган), әгәр дә бу катнашу 
федераль законнар, җирле үзидарә органнарының башка муниципаль 
берәмлекләрнең җирле үзидарә органнары, дәүләт хакимияте органнары 
компетенциясенә кертелмәгән, мондый хокукларны гамәлгә ашыру турында 
муниципаль хокукый актлар кабул ителгән очракта, федераль законнар һәм Россия 
Федерациясе субъектлары законнары белән алар компетенциясеннән төшереп 
калдырылмаган башка мәсьәләләрне хәл итүгә хокуклары, җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вәкаләтләре 
чикләрендә мондый хокукларны гамәлгә ашыру турында муниципаль хокукый 
актлар кабул ителгән очракта, җирле үзидарә органы функцияләрен гамәлгә ашыру 
эшчәнлеге (алга таба – муниципаль хезмәт күрсәтү органы); 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге (алга таба – 
күпфункцияле үзәк) – дәүләт яисә муниципаль учреждениесенең оештыру – 
хокукый формасында барлыкка килгән (шул исәптән автоном учреждение булып 
торган), әлеге Федераль законда билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм 
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыручы, шул исәптән «бер тәрәзә» 
принцибы буенча электрон формада, вәкаләтле оешма; 

дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү тәртибен бозу турында шикаять 
(алга таба – шикаять) – дәүләт хезмәте күрсәтүче орган, муниципаль хезмәт 
күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, 
муниципаль хезмәте күрсәтүче органның вазыйфаи заты, күпфункцияле үзәк 
хезмәткәре, дәүләт яки муниципаль хезмәткәр яисә оешмалар, яисә аларның 



хезмәткәрләре тарафыннан әлеге мөрәҗәгать итүче дәүләт яисә муниципаль хезмәт 
күрсәтүләре алганда,  мөрәҗәгать итүче яисә аның законлы вәкиле тарафыннан 
мөрәҗәгать итүченең бозылган хокукларын яки законлы мәнфәгатьләрен торгызу 
яисә яклау  таләбе.». 

3.5. пунктын түбәндәге эчтәлекле 3.5.3. пунктчасы белән тулыландырырга: 
«3.5.3. Эш җитештерүчесен алыштырган очракта (объектны башка оешмага 

тапшыру) тәүлек дәвамында ордерда яңа эш җитештерүчене яисә оешманы 
күрсәтергә. Объектны тапшыру ике Як тарафыннан имзаланган акт нигезендә 
гамәлгә ашырыла.». 

5 бүлек. «Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның 
вазыйфаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына һәм гамәлләренә 
(гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять белдерү тәртибен» түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә: 

«5. Муниципаль хезмәт күрсәтүче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 
затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең, КФҮ, КФҮ хезмәткәрләренең карарла-
рына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять 
белдерү тәртибе. 

5.1. Муниципаль хезмәт алучылар Башкарма комитет хезмәткәрләренең һәм 
ведомство карамагындагы оешмаларның   карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) судка кадәр Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәре башкарма 
комитеты Җитәкчесенә шикаять белдерү хокукына ия. 

Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 
мөрәҗәгать итә ала: 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы сорауны теркәү вакытын бозу; 
2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу; 
3) мөрәҗәгать итүчедән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен 

күрсәтү һәм гамәлгә ашыру Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, 
Россия Федерациясе субъектлары норматив хокукый актларында, муниципаль 
хокукый актларында каралмаган документлар яки мәгълүмат яисә гамәлләр башкару 
таләп итү; 

4) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен аларны бирү 
Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 
хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралган документларны 
кабул итүдән баш тарту; 

5) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре феде-
раль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка 
норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаса; 

6) муниципаль хезмәт күрсәткәндә, мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлар белән каралмаган түләү алу; 

7) муниципаль хезмәт күрсәтүче Башкарма комитет хезмәткәрләренең һәм 
ведомство карамагындагы оешмаларның, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең муниципаль 
хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән төгәлсезлекләрне 
һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән 



срокларын бозу; 
8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын 

яки тәртибен бозу; 
9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору, әгәр туктатып тору                 

нигезләре федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 
Федерациясенең бүтән норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 
субъектларының законнары һәм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 
хокукый актлары белән каралмаган булса. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына), күпфункцияле үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять 
бирү мөмкин, әгәр карарлар һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять 
бирелгән күпфункцияле үзәккә тиешле муниципаль хезмәтләрне тулы күләмдә бирү 
функциясе йөкләнгән булса; 

10) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәткәндә муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен яисә муниципаль хезмәт күрсәтүдә кирәкле документларны кабул 
итүдән беренчел баш тартканда аларның булмавы һәм (яки) дөрес булмавы 
күрсәтелмәгән документлар яки мәгълүмат таләп итү, 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш. 

5.2. Шикаять язма формада кәгазьдә, электрон формада муниципаль хезмәт 
күрсәтүче Башкарма комитетка, КФҮнә бирелә. 

 Муниципаль хезмәт күрсәтүченең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмауларына) шикаятьләр Татарстан Республикасы Түбән Кама шәһәре башкарма 
комитетына тапшырыла. 

  КФҮ, КФҮ хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау-
ларына) шикаятьләр законда билгеләнгән тәртиптә бирелә. 

Башкарма комитет хезмәткәрләренең һәм ведомство карамагындагы 
оешмаларның, муниципаль хезмәткәрнең, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең карарларына 
һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять почта аша, Башкарма комитетка, КФҮ 
аша, КФҮнең ераклаштырылган эш урыны, «Интернет» мәгълүмати-
телекоммуникация челтәрен, Түбән Кама муниципаль берәмлегенең рәсми сайты 
(Түбән Кама муниципаль районының рәсми сайтын (http://e-nkama.ru), Татарстан 
Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталын (http://uslugi.tatarstan.ru/), 
Дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең бердәм порталын (функцияләре)  
(http://www.gosuslugi.ru/) кулланып җибәрелә ала, шулай ук мөрәҗәгать итүчене 
шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин.  

5.3. Шикаять үз эченә алырга тиеш: 
1) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять бирелә 

торган муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 
органның вазыйфаи затының яки муниципаль хезмәткәрнең, КФҮ, аның җитәкчесе 
һәм (яки) хезмәткәренең исеме; 

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мөрәҗәгать 
итүченең – физик затның яшәү урыны яисә исеме турында мәгълүмат, мөрәҗәгать 
итүченең – юридик затның урнашу урыны турында мәгълүмат, шулай ук элемтә 
өчен телефон номеры (номерлары), мөрәҗәгать итүчегә җавап җибәрелергә тиешле 
электрон почта адресы (адресы) (булган очракта) һәм почта адресы; 



3) шикаять бирелә торган муниципаль хезмәт күрсәтүче органы, муници-паль 
хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр, КФҮ, КФҮ 
хезмәткәре карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) турында мәгълүмат; 

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль 
хезмәт күрсәтүче органның муниципаль хезмәткәренең, КФҮ, КФҮ хезмәткәренең 
карары һәм гамәле (гамәл кылмау) белән килешмәве нигезендә торган дәлилләр. 

5.4. Шикаятьне карау срогы - теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә.         
Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның (учреждениенең), муниципаль хезмәт 
күрсәтүче органның вазыйфаи затының (учреждение хезмәткәренең), КФҮенең 
мөрәҗәгать итүчедән яисә җибәрелгән төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтергә 
биргән документларны кабул итеп алмавы, яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән 
срокларын бозуы турында шикаять бирү очрагында – аны теркәгән көннән соң биш 
эш көне эчендә. 

5.5. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслаучы документларның 
күчермәләре куелырга мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа кушып бирелә торган              
до-кументлар исемлеге китерелә. 

5.6. Шикаять аны биргән муниципаль хезмәт алучысы тарафыннан имзалана. 
5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул 

ителә: 
1) шикаять, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка чыгару, дәүләт яки           

муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 
төгәлсезлек һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе                   
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, 
муниципаль хокукый актлары белән каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә 
дә канәгатьләндерелә; 

2)  шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарталар. 
Әлеге пунктта күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килүче көннән дә 

соңга калмыйча, мөрәҗәгать итүчегә язма формада һәм мөрәҗәгать итүченең теләге 
буенча электрон формада карау нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә. 

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 үтенелә һәм муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә 
алга таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә. 

5.9. Шикаять канәгатьләнергә тиеш түгел дип танылган очракта, мөрәҗәгать 
итүчегә кабул ителгән карарның сәбәпләре турында дәлилләнгән аңлатмалар, шулай 
ук кабул ителгән карарга шикаять бирү тәртибе турында мәгълүмат бирелә. 

5.10. Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 
административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре ачыкланган 
очракта, шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, хезмәткәр булган 
материалларны кичекмәстән прокуратура органнарына җибәрә.». 

3нче кушымтаның 8 пунктын түбәндәге эчтәлекле о) пунктчасы белән 
тулыландырырга: 

«о) Башкарма комитетның АТИ»*. 



*АТИ – ТР Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының 
административ-техник инспекциясе 



   Түбән Кама шәһәренең 
      башкарма комитеты 
 

Җир эшләре башкаруга 
____номерлы ОРДЕР 

 
_________________________________ 
___________________оешмасы вәкиле 
Гр._______________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
буенча 
___________________________________
___________________________________ 
буенча эшләр башкарырга рөхсәт ителә 
Мин_______________________________
__ йөкләмә алам: 
1. Архитектура идарәсендә һәм әлеге 
ордерда билгеләп үтелгән башка 
оешмаларда килештергәндә бирелгән 
барлык шартларны төгәл үтәп, 
күрсәтелгән срокта казу урынын элекке 
хәленә тулысынча китереп, эшне 
башларга һәм тәмамларга. 
2. Ордерның гамәлдә булуын озынай-
тырга кирәк булган очракта, яңа срок 
вәкаләтле вазыйфаи зат тарафыннан 
билгеләнә. 
3. Эш башкару урынында билгеләнгән 
үрнәктәгечә коймалар һәм яктырту бул-
дыру. 
4. Котлован – траншеяны җентекләп 
төйгечләп тыгызлап һәм су салып              
калынлыгы 0,20 м булган туфрак 
катламы белән күмәргә, ә кышкы вакы-
тта машина юлыннан яки җәяүле 

           Түбән Кама шәһәренең 
            башкарма комитеты 

 
Җир эшләре башкаруга 

____номерлы ОРДЕР ТӨБЕ 
 
__________________________________ 
___________________оешмасы вәкиле 
Гр.________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
буенча 
___________________________________ 
___________________________________ 
буенча эшләр башкарырга рөхсәт ителә 
Мин_______________________________
__ йөкләмә алам: 
1.  Архитектура идарәсендә һәм әлеге 
ордерда билгеләп үтелгән башка 
оешмаларда килештергәндә бирелгән 
барлык шартларны төгәл үтәп, 
күрсәтелгән срокта казу урынын элекке 
хәленә тулысынча китереп, эшне 
башларга һәм тәмамларга. 
2.  Ордерның гамәлдә булуын озынай-
тырга кирәк булган очракта, яңа срок 
вәкаләтле вазыйфаи зат тарафыннан 
билгеләнә. 
3.  Эш башкару  урынында билгеләнгән 
үрнәктәгечә коймалар һәм яктырту 
булдыру. 
4.  Котлован – траншеяны җентекләп 
төйгечләп тыгызлап һәм су салып 
калынлыгы 0,20 м булган туфрак 
катламы белән күмәргә, ә кышкы 
вакытта машина юлыннан яки җәяүле 



юлыннан 0,5 м биеклектәге юрары 
өлешенә ком өстәп, вакланган грунт 
белән күмәргә. Салудан калган грунтны 
һәм материалларны 24 сәгать эчендә 
җыештырырга. 
5. Казыганда җимерелгән капламнарны 
яңадан торгызуны вәкаләтле вазыйфаи 
зат катнашында акт белән              
рәсмиләштерергә. 
6. Эшнең кирәкле материал, эшче 
көчләр, корал һәм транспорт белән 
тәэмин ителүен раслыйм. 
7. Ордер буенча йөкләмәләрне үтәмәгән 
өчен РФ һәм ТР Законнары нигезендә 
административ яки суд тәртибендә 
җаваплылык тотам. 
8. Ордерда күрсәтелгән эшләрне 
җитештерү кызыксынган оешмалар 
белән килешенгән: 
а) Яр Чаллы ЗУЭС_____ 
б) Түбән Кама МРУЭС _________ 
в) «Сетевая компания НКЭС» ААҖ 
филиалы __________________________ 
г) ЭПУ «Нижнекамскгаз»____________ 
д) «Инженерный центр»ҖЧҖ________ 
е) «Татэнерго» НКТС АҖ____________ 
ё) «ВКиЭХ» АҖ____________________ 
ж) «МТС»ААҖ_____________________  
з) «НКНХ»Генплан бүлеге___________ 
и) ________________________________ 
к) ________________________________ 
л) ________________________________ 
м) МБУ «ДЕЗ»_____________________ 
н) ОООС__________________________ 
о) Башкарма комитетның АТИ  
__________________________________  
п) Төзелеш һәм архитектура 
идарәсе_________________________   
р) Авыл җирлеге башкарма комите-
ты_________ 
 
М.У.    
________________________________ 
            Ф.И.О. эш өчен җаваплы кешенең имзасы 

 

юлыннан 0,5 м биеклектәге юрары 
өлешенә ком өстәп, вакланган грунт 
белән күмәргә. Салудан калган грунтны 
һәм материалларны 24 сәгать эчендә 
җыештырырга. 
5.  Казыганда җимерелгән капламнарны 
яңадан торгызуны вәкаләтле вазыйфаи 
зат катнашында акт белән 
рәсмиләштерергә. 
6. Эшнең кирәкле материал, эшче 
көчләр, корал һәм транспорт белән 
тәэмин ителүен раслыйм. 
7. Ордер буенча йөкләмәләрне үтәмәгән 
өчен РФ һәм ТР Законнары нигезендә 
административ яки суд тәртибендә 
җаваплылык тотам. 
8. Ордерда күрсәтелгән эшләрне 
җитештерү кызыксынган оешмалар 
белән килешенгән: 
а) Яр Чаллы ЗУЭС________ 
б) Түбән Кама МРУЭС ____________ 
в) «Сетевая компания НКЭС» ААҖ 
филиалы___________________________ 
г) ЭПУ «Нижнекамскгаз»_____________  
д) «Инженерный центр»ҖЧҖ_________ 
е) «Татэнерго» НКТС АҖ____________ 
ё) «ВКиЭХ» АҖ____________________ 
ж) «МТС» ААҖ_____________________   
з) «НКНХ» Генплан бүлеге___________  
и) _________________________________ 
к) _________________________________ 
л) _________________________________ 
м) МБУ «ДЕЗ»______________________ 
н) ОООС___________________________ 
о) Башкарма комитетның  АТИ 
___________________________________  
п) Төзелеш һәм архитектура 
идарәсе____________________________   
р) Авыл җирлеге башкарма комите-
ты___________ 
 
М.У.    
__________________________________ 
            Ф.И.О. эш өчен җаваплы кешенең имзасы 

 



 

Адрес___________________________ 
Телефон_________________________ 
Ордера күрсәтелгән эш түбәндәгеләр 
өчен башкарыла: 
Телефон 
№________________________________ 
__________________________________ 

Оешма исеме, Ф.И.О. заказчы вәкиле имзасы 

Бозылган төзекләндерүне тулысынча 
торгызу, эш урынын чистарту буенча 
башкарылган эшләр вәкаләтле вазыйфаи 
затка акт буенча тапшырыла. 
Төзекләндерүнең җимерелгән эле-
ментларын торгызуны да кертеп, барлык 
эшләрне түбәндәге срокта башкарырга 
20____елның_______________________ 
20____елның_______________________ 
кадәр озайтылган     _________ 
                                     имза  
20___елның______________________ 
кадәр озайтылган     _________ 
                                        имза 
Ордерны ябу килештерелгән: 
Авыл җирлегенең башкарма комитеты 
белән 20___елның___________ _______ 
                                                      имза 
АТИ 20___елның__________    _______ 
                                                      имза 
Ябык 20___елның _________   ______ 
                                                     имза 
Вакыты чыккан ордер белән эшләү 
тыела. 
 
Түбән Кама шәһәре башкарма    
комитеты________________________    
                     

 20____елның «______»______________ 
 

Адрес______________________________ 
Телефон___________________________ 
Ордера күрсәтелгән эш түбәндәгеләр 
өчен башкарыла: 
Телефон 
№_________________________________ 
___________________________________ 

Оешма исеме, Ф.И.О. заказчы вәкиле имзасы 

Бозылган төзекләндерүне тулысынча 
торгызу, эш урынын чистарту буенча 
башкарылган эшләр вәкаләтле вазыйфаи 
затка акт буенча тапшырыла. 
Төзекләндерүнең җимерелгән эле-
ментларын торгызуны да кертеп, барлык 
эшләрне түбәндәге срокта башкарырга 
20_____елның______________________ 
20___елның________________________ 
кадәр озайтылган     ______ 
                                   имза  
20___елның_______________________ 
кадәр озайтылган     ______ 
                                    имза 
Ордерны ябу килештерелгән: 
Авыл җирлегенең башкарма комитеты 
белән 20___елның___________   _______ 
                                                        имза 
АТИ 20____елның___________    ______ 
                                                          имза 
Ябык 20____елның____________ ______ 
                                                         имза 
Вакыты чыккан ордер белән эшләү 
тыела. 
 
Түбән Кама шәһәре башкарма              
комитеты__________________________    
                     
  20____елның «_______»___________ 
 


