
1 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ТУКТАРОВО-УРДАЛИСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЛЕНИНОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

«ТУКТАР-УРДАЛЫ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ» 

МУНИЦИПАЛЬ 

БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

КАРАР 

2019 елның 25 феврале   № 3 

 
 

Татарстан Республикасы Лениногорск 

муниципаль районы «Туктар-Урдалы 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитетының 31.07.2018 ел, 

№8 карары белән расланган җирлек 

зиратында җирләү урыннарын бирү 

буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең 

Административ регламентына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

 

     «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 

елдагы 210-ФЗ номерлы Федераль законга туры китерү максатларында 

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Туктар-Урдалы 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1.Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Туктар-Урдалы 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 2018 елның 31 

июлендәге 8нче номерлы карары белән расланган җирлек зиратында күмү 

урыннарын бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ 

регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:К 

  

5нче бүлектә: 

5.1 пунктның 1 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1) дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 2010 елның 

27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 статьясында күрсәтелгән 

дәүләт яисә муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы сорауның теркәлү вакытын 

бозу»; 

5.1 пунктының 2 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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  «2) дәүләт яки муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу. Күрсәтелгән очракта 

мөрәҗәгать итүче тарафыннан күп функцияле үзәк хезмәткәренә, күп функцияле 

үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү “Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында” 2010 елның 27 июлендәге 

210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә 

билгеләнгән тәртиптә тиешле дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин». 

      

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы, Лениногорск районы, Туктар-

Урдалы авыл җирлегендәге җирле үзидарә административ бинасында -Совет 

урамы, 98 йорт, мәдәният йорты бинасында - Совет урамы, 103 йорт, Карагай 

авылы, МФЦ бинасында - Тельман ур 31нче йорттагы мәгълүмат стендларында 

халыкка игълан итәргә, Лениногорск муниципаль районының рәсми сайтында 

(leninogorsk.tatar.ru) «Авыл җирлекләре» бүлегендә һәм Татарстан 

Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы(pravo.tatarstan.ru)нда 

бастырып чыгарырга. 

  

 3.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

 

 Татарстан Республикасы  

Лениногорск муниципаль районы 

 «Туктар-Урдалы авыл җирлеге» 

 муниципаль  

берәмлеге   Башлыгы                                                   М.М. Җиһаншин 

       

 

 

 
  

 


