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Татарстан Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районы Сөйки авыл җирлеге  

Советының 2018 елның 7 июнендәге 74  

номерлы карары белән расланган  “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль  

районы Сөйки авыл җирлеге муниципаль  

берәмлеге җирле үзидарә органнарында  

гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау буенча  

эш тәртибе”нә үзгәрешләр кертү турында 

 

«Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында " 

2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Сөйки авыл җирлеге Советы 

КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Сөйки авыл 

җирлеге Советының 2018 елның 7 июнендәге 74 номерлы карары белән расланган 

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Сөйки авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарында гражданнар мөрәҗәгатьләрен 

карау буенча эш тәртибенә (алга таба-тәртип) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

1.1. тәртипнең 1.3 пунктындагы өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:: 

«Миграция өлкәсендә Россия Федерациясе законнарын бозу фактлары турында 

мәгълүматны үз эченә алган язма мөрәҗәгать, эчке эшләр өлкәсендә федераль 

башкарма хакимият органының территориаль органына, теркәлү көненнән соң биш 

көн эчендә җибәрелә һәм Татарстан Республикасы Президентына мөрәҗәгать 

җибәргән гражданин гаризасы белән әлеге тәртипнең 1.5 пунктында күрсәтелгән 

очрактан тыш, аның мөрәҗәгатен переадресацияләү турында мөрәҗәгать итәргә.»; 

1.2. 1.5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«1.5. Язма мөрәҗәгать тексты укуга бирелмәсә, мөрәҗәгатькә җавап бирелми 

һәм ул органга яисә вазыйфаи затка үз компетенциясе нигезендә карауга җибәрелә 

алмый, мөрәҗәгать теркәлгән көннән, җиде көн эчендә бу хакта мөрәҗәгать 

җибәргән гражданга хәбәр ителә, әгәр дә аның фамилиясе һәм җавап җибәрелергә 

тиешле адресы укырга мөмкин булса.». 



2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында һәм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

«Интернет " мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында 

урнаштырырга». 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 
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