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 Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

 муниципаль районы Кирельск  авыл җирлеге Советының 

 2018 елның 15 ноябрдәге 91 номерлы 

 карары белән расланган «Татарстан Республикасы 

 Кама Тамагы муниципаль районы 

 Кирельск  авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

 җирле үзидарә органнарында гражданнар 

 мөрәҗәгатьләрен карау буенча 

 эш тәртибенә үзгәрешләр кертү турында 

 

 

“Россия Федерациясе граңданнарының мөрәҗәгатләрән карау тәртибе турында” 

2006 елның 2 маендагы №59 ФЗ Федералҗ закон нигедендә Татарстан 

Республикасы Кама тамагы муниципаль районының Кирельский авыл җирлеге 

Советы Карар чыгарды: 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кирельский 

авыл җирлеге Советының 15.11.2018 №91 карары белән расланган “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Кирельский авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге җирле узидарә органнарында гражданнар 

мөрәҗәгатьләрен карау буенча эш тәртибенә (алга таба-тәртип), тубәндәге 

узгәрешләрне кертергә: 

1.1. Абзацының өченче пунктындагы 1.3 тәртибендә тубәндәгечә бәян итәргә: 

“Россия Федерациясенең миграция өлкәсе турындагы законнарын бозу ихтимагы 

фактлары турында мәгълуматны үз эченә алган язма мөрәҗәгатҗ. Эчке эшләр 

өлкәсендә федеральбашкарма хакимият органының территориаль органына 

теркәлгәннән соң биш көн эчендә җибәрепә hәм Татарстан республикасы 

Президентына мөрәҗәгать жибәргән гражданга мөрәҗәгатьне яңадан җайга салу 

турында, әлеге тәртиинең 1.5 пунктында күрсәтелгән очрактан тыш, 

мөрәҗәгатьне яуадан тубәндәге хәбәрнамә белән җибәрелә”. 

1.2. 1.5 пунктын тубәндәгге редакциядә бәян итәргә: 

“1.5. Язма мөрәҗәгать тексты укылышка бирелмәсә, мөрәҗәгатькә җавап бирелми 

hәм ул органга яки вазыйфал затка каралуга җибәрелә алмый икән, мөрәҗәгать 

теркәлгән көннән җидә көн эчендә мөрәҗәгать җибәргән граңданга, әгәр аның 

фамилиясе hәм җавап җибәрелергә тиешле адресына мөрәҗәгать җибәрелгән 

булса, мөрәҗәгать җибәргән гражданга хәбәр ителә hәм укуга тапмырыла”. 

2. Әлеге карарны халыкка игълан итү: 

- Кирельск авылы, Гагарин урамы, 1 (административ бина) 

- Кирельск авылы  Гагарин ур., 14 (кибет «Раифа») 

- Кирельск авылы  Түбән урамы д. 6 (китапханә) 



- Ишем авылы, Үзәк урамы, 10 нчы йорт (авыл клубы), 

- Мордва Каратай авылы , Үзәк урамы, 7 нче йорт (бина КФҮ); 

шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының «Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

“Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Кирельск авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге Башлыгы, 

“Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Кирельск авыл җирлеге” 

муниципаль берәмлеге 

Советы Рәисе                                                                          Ф. Я. Зиннәтуллин   

 

 


