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 КАРАР 

 

Балигъ булмаган балага акчалата ярдәм алуга законлы вәкилгә рөхсәт бирү 

буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү 

турында 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Республики Татарстан от 

20.03.2008 № 7-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями 

Республики Татарстан в области опеки и попечительства» Исполнительный комитет 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан  п о с т а н о в л я е т: 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 елдагы 

210-ФЗ номерлы Федераль закон, «Опека һәм попечительлек турында» 2008 елның 24 

апрелендәге 48-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында муниципаль 

берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан 

Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2008 елның 20 мартындагы 7-

ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә, Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Башкарма комитеты карар итә: 

1.Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешения законному представителю на получение денежного вклада 

несовершеннолетнего, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 09.10.2018 № 223 

следующие изменения: 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 

елның 9 октябрендәге 223 номерлы карары белән расланган Балигъ булмаган балага акчалата 

ярдәм алуга законлы вәкилгә рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 

регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

2.4. Хезмәт күрсәтү срогы, 

шул исәптән дәүләт хезмәте 

күрсәтүдә катнашучы 

оешмаларга мөрәҗәгать итү 

зарурлыгын исәпкә алып, 

туктатылу мөмкинлеге 

Рөхсәт (рөхсәт бирүдән 

баш тарту) гаризаны һәм 

документларны әлеге 

регламентның 2.5 пунктында 

күрсәтелгән көннән алып 15 

көн эчендә гамәлгә ашырыла. 

 



Россия Федерациясе 

законнары белән каралган 

очракта дәүләт хезмәте 

күрсәтүне туктату срогы 

Дәүләт хезмәте күрсәтү 

вакытын туктатып тору 

каралмаган. 

 

5.2 пункны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«5.2. Мөрәҗәгать итүче шикаять белән шул исәптән түбәндәге очракларда да 

мөрәҗәгать итә ала: 

1) 210-ФЗ номерлы Федераль законда күрсәтелгән дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы 

запросны, запросны теркәү вакытын бозу;  

2) дәүләт хезмәте күрсәтү вакытын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче 

тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа шикаять 

белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 

шикаять бирү тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән 

очракта мөмкин;  

3) мөрәҗәгать итүченең Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актлары, дәүләт хезмәте күрсәтү өчен муниципаль хокукый 

актлар белән каралмаган документларны яисә мәгълүматны гамәлгә ашыру яисә гамәлләрне 

башкару таләп итү;  

4) Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары, мөрәҗәгать итүчедә дәүләт хезмәте күрсәтү өчен муниципаль хокукый 

актлар белән каралган документларны кабул итүдән баш тарту; 

5) әгәр баш тарту нигезләре федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм 

башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган булса, 

дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан 

күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле 

үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә торган 

күп функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле 

дәүләт хезмәтләрен күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин;  

6) әгәр федераль законнар белән каралмаган һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актларында, муниципаль хокукый актларда каралмаган түләү дәүләт хезмәте күрсәткәндә 

мөрәҗәгать итүчедән баш тарту нигезләре каралмаса, дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту; 

7) дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, дәүләт хезмәте күрсәтүче органның, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы 

Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган оешмаларның яисә аларның 

хезмәткәрләренең дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда хаталарны 

һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә мондый төзәтмәләрнең билгеләнгән срогын бозу. 

Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) 

шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин;  

8) дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки тәртибен 

бозу;  

9) әгәр туктату нигезләре федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм 

башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган булса, 

дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып тору. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан 



күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле 

үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә торган 

күп функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле 

дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин;  

10) әгәр федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән башка норматив таләп 

каралмаса, дәүләт хезмәте күрсәткәндә гариза бирүчедән документлар яки мәгълүмат 

алынмаса, дәүләт хезмәте күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул итүдән баш тартканда 

яисә дәүләт хезмәте күрсәтүдә, әлеге Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 

пунктында каралган очраклардан тыш, дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып тору. Күрсәтелгән 

очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) судка кадәр шикаять бирү (судтан тыш), күпфункцияле үзәк 

хезмәткәренә шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга 

һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле дәүләт яисә муниципаль 

хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин.». 

 

2.Әлеге карарны Апас муниципаль районының рәсми сайтында бастырып чыгарырга 

һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Апас муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Л.Р. Сафинага йөкләргә. 

Җитәкче                                                                                                 А.Н. Гыйбадуллин 

 

 
 

 

 

           


