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Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы  
Башкарма комитетының «Балаларның ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру» 
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»                    

2017 елның 5 сентябрендәге 551 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 
 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында»                   
2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон, «Түбән Кама                       
муниципаль районында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең                        
административ регламентларын эшләү һәм раслау Тәртибен раслау турында»                  
2010 елның 18 ноябрендәге 1491 номерлы Татарстан Республикасы Түбән Кама               
муниципаль районы Башкарма комитетының карары нигезендә, карар бирәм: 

1. Татарстан  Республикасы  Түбән  Кама  муниципаль  районы  Башкарма               
комитетының «Балаларның ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру» муниципаль 
хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»                                        
2017 елның 5 сентябрендәге 551 номерлы карарына түбәндәге үзгәрешләр 
кертергә: 

административ регламентның 5.1. пунктындагы 1, 2 пунктчаларын 
түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән 
соратуның, муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы соратуның теркәү вакытын 
бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу. Күрсәтелгән очракта 
мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк 
хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка 
кадәр (судтан тыш) шикаять бирү мөмкин шул очракта, әгәр карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле 
үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлеше белән 
билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү 
функциясе йөкләнгән булса;»;  

5 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5) муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту, әгәр баш тарту нигезләре 

федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 
башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының 
законнары һәм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар 
белән каралмаган булса. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан 
күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм 



гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү 
мөмкин шул очракта,  әгәр карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) 
шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 16 статьясындагы 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә тулы 
күләмдә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе йөкләнгән булса;»; 

7 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«7) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт 

күрсәтүче органның вазыйфаи затының, күпфункцияле үзәкнең, күп функцияле 
үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясы 1.1. 
өлешендә каралган оешмаларның, яки аларның хезмәткәрләренең муниципаль 
хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән 
төгәлсезлекләрне һәм хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә мондый 
төзәтүләрнең билгеләнгән срокларын бозу. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать 
итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең 
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр (судтан тыш) 
шикаять бирү мөмкин шул очракта,  әгәр карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә 
тулы күләмдә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе йөкләнгән 
булса;»; 

9 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«9) муниципаль хезмәтләр күрсәтүне туктатып тору, әгәр туктатып тору 

нигезләре федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия 
Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе 
субъектларының законнары һәм башка норматив хокукый актлары, муниципаль 
хокукый актлары белән каралмаган булса. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать 
итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең 
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр (судтан тыш) 
шикаять бирү мөмкин шул очракта, әгәр карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлеше белән билгеләнгән тәртиптә 
тулы күләмдә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү функциясе йөкләнгән 
булса.»; 

түбәндәге эчтәлекле 10 пунктча белән тулыландырырга: 
«10) мөрәҗәгать итүчедән, дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәткәндә, 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны кабул 
итүдән беренчел баш тартканда аларның булмавы һәм (яисә) дөрес булмавы 
күрсәтелмәгән документлар яисә мәгълүмат, яисә 210-ФЗ номерлы Федераль 
законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, 
дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтүне таләп итү. Күрсәтелгән очракта 
мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк 
хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка 
кадәр (судтан тыш) шикаять бирү мөмкин шул очракта,  әгәр карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган күпфункцияле 
үзәккә 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлеше белән 



билгеләнгән тәртиптә тулы күләмдә тиешле муниципаль хезмәтләр күрсәтү 
функциясе йөкләнгән булса.».  

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                                                                                           А.Г. Сәйфетдинов 

 
 
 
 
 

 


