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         «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 елның 27 

июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законга туры китерү максатларында Татарстан 

Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Федотовка авыл җирлеге»  

муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

 

           1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Федотовка авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 2018 елның 3 июлендә кабул 

ителгән 3нче номерлы карары белән расланган агач һәм куаклар кисү, кудыру яки утырту 

өчен рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

   

5нче бүлектә: 

5.1 пунктның 3 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

   "3) мөрәҗәгать итүчедә дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия 

Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый 

актлары, Лениногорск муниципаль районының муниципаль хокукый актлары белән 

каралмаган документларны яисә мәгълүматны гамәлгә ашыру яисә гамәлгә ашыру 

таләбе»; 

түбәндәге эчтәлекле 5.7.1 пунктын өстәргә: 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 

районы «Федотовка авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитетының 2018 елның 3 

июлендә кабул ителгән 3нче номерлы карары белән 

расланган агач һәм куаклар кисү, кудыру яки утырту 

өчен рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

административ регламентына үзгәрешләр кертү турында 

   



 «5.7.1 Шикаять әлеге бүлекнең 5.7 өлешендә күрсәтелгән мөрәҗәгать итүчегә тиешле 

дәрәҗәдә канәгатьләндерелергә тиешле дип танылган очракта, муниципаль хезмәт 

күрсәтүче орган, күпфункцияле үзәк яисә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне 

оештыру турында «Федераль законның 16 статьясындагы 1_1 өлешендә каралган 

гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, муниципаль хезмәт күрсәткәндә ачыкланган 

җитешсезлекләрне кичекмәстән бетерү максатларында, шулай ук китерелгән 

уңайсызлыклар өчен гафу үтенелә һәм алга таба гамәлләр турында мәгълүмат күрсәтелә, 

аларны муниципаль хезмәт күрсәтү максатларында мөрәҗәгать итүчегә тапшырырга 

кирәк.». 

 

2. Бу карарны Федотовка авылы, Совет урамы, 6 йорт (җирле үзидарә бинасы), Совет 

урамы, 8 йорт (мәдәният йорты), Кузьминовка авылы, Кооператив урамы, 10 йорт(СК) 

адресы буенча урнашкан мәгълүмат стендларында халыкка җиткерергә һәм әлеге карарны 

Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында (http://www.leninogorsk.tatarstan.ru)  

һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы (pravo.tatarstan.ru) 

бастырырга. 

 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

 

Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районы «Федотовка авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге башлыгы 
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