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Башкарма комитетның 2016 нчы елның 6 

июнендә кабул ителгән 301 нче номерлы 

карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

 

 Татарстан  Республикасының  “Татарстан Республикасында архив эше 

турында "гы 2017 нче елның 20 июлендә кабул ителгән 63-ТРЗ номерлы   Законы 

нигезендә Татарстан Республикасы Менделеев муниципаль районы Башкарма 

комитеты 

 

КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Башкарма 

комитетының «архив эше өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

административ регламентларын раслау турында» 2016 елның 6 июнендәге 301 

номерлы карары белән расланган архив белешмәләре, муниципаль милеккә 

кертелгән һәм муниципаль архивта саклана торган архив фондлары буенча архив 

белешмәләре, архив өземтәләре, архив документлары күчермәләре бирү буенча 

муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. преамбулада түбәндәге сүзләрне өстәргә: «Татарстан Республикасында 

архив эше турындагы 2017 елның 20 июлендәге 63-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә»; 

1.2. 1.4 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «Татарстан 

Республикасында архив эше турында 2017 елның 20 июлендәге 63-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законы (алга таба - ТР Законы №63-ТРЗ) (Татарстан 

Республикасы, № 107, 25.07.2017)»; 

1.3.2.15 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга, гариза 

бирүчеләрне көтү һәм кабул итү 

урынына, шул исәптән әлеге объ-

ектларның инвалидлар өчен үтем-

лелеген тәэмин итүгә, инвалидлар-

ны социаль яклау турында Россия 

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгын системасы һәм ян-

гын сүндерү системасы белән җиһазландырылган биналар-

да, документларны рәсмиләштерү өчен кирәкле җиһазлар, 

мәгълүмати стендлар белән башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына 

тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә (бинага уңай-

лы керү- чыгу һәм алар чикләрендә хәрәкәт итү). 



Федерациясе законнары нигезендә, 

мондый хезмәтләр күрсәтү тәртибе 

турында визуаль, текст һәм муль-

тимедияле мәгълүмат урнаштыру 

һәм рәсмиләштерүгә таләпләр 

Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль 

һәм текст мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен уңайлы 

урыннарда, шул исәптән инвалидларның чикләнгән 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, урнаштырыла. 

 

 

1.4. 5 бүлек исемен үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «5. Башкарма 

комитетның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), аның вазыйфаи 

затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, шулай ук күпфункцияле үзәк 

хезмәткәрләренә, күпфункцияле үзәк хезмәткәрләренә шикаять бирүнең судка кадәр 

(судтан тыш) тәртибе»; 

1.5. 5.1.1 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.1.1.Муниципаль хезмәт күрсәтүләрдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләренең - Башкарма комитетка, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәрләренә – күпфункцияле үзәккә яисә күпфункцияле 

үзәкне гамәлгә куючы тиешле дәүләт хакимияте органына (җирле үзидарә органына) 

карарларга, гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр тәртиптә шикаять 

бирергә хокуклы» 

1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 маддасендә күрсәтелгән  

муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны, мөрәҗәгатьне теркәү вакытын 

бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе 

норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актла-

рында, Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Советы һәм Баш-

карма комитетының хокукый актларында каралмаган документларны таләп итү; 

4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, Татарстан 

Республикасы Менделеевск муниципаль районы Советы һәм Башкарма 

комитетының хокукый актлары белән мөрәҗәгать итүченең документларын алудан 

баш тарту; 

5) әгәр баш тарту нигезләре федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ител-

гән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары Татарстан Республи-

касы законнары һәм башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитетының хокукый 

актлары белән каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитетының хокукый 

актларында каралмаган түләү таләп итү; 

7) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче ор-

ганның вазыйфаи затыннан, күпфункцияле үзәк хезмәткәреннән, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәреннән, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда 



күрсәтелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә мондый төзәтүләрнең бил-

геләнгән срогын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын 

яки тәртибен бозу; 

9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка 

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районы 

Советы һәм Башкарма комитетының хокукый актлары белән каралмаган очракта 

муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору»; 

1.1.5.1.2 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.1.2. Шикаять кәгазьдә яки электрон формада язмача бирелә. 

Шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, Татарстан 

Республикасы Менделеевск муниципаль районының рәсми сайты аша җибәрелергә 

мөмкин (http://mendeleevsk.tatarstan.ru/), күпфункцияле үзәкнең, Татарстан Респуб-

ликасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр бердәм порталының рәсми сайты 

(http://uslugi.tatar.ru/), дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функ-

цияләре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул шикаятьне шәхси бирергә 

мөмкин. 

1.7. 5.1.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «5.1.3. Шикаятьне карау 

срогы-теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. Башкарма комитеттан, күп-

функцияле үзәктән баш тарту, мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итү яисә 

җибәрелгән хаталар белән яисә билгеләнгән срокта мондый төзәтүләргә шикаять би-

релгән очракта-аны теркәү көненнән соң биш эш көне эчендә»; 

1.8. 5.1.4 пунктының 1 пунктчасында: «Башкарма комитетның муниципаль 

хезмәткәре» сүзеннән соң «күпфункцияле үзәк», аның җитәкчесе һәм (яки) 

хезмәткәр "сүзләрен өстәргә; 3 пунктчага «күпфункцияле үзәк хезмәткәре, күпфунк-

цияле үзәк хезмәткәре" сүзләрен өстәргә»; 

1.9. 4 пунктчага «күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре " сүзләрен 

өстәргә»; 

1.10. 5.1.7 пунктының 1и 2 пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«5.1.7. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарлар кабул 

ителә: 1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсендә бирелгән документларда кабул ителгән карарны юкка чыгару, 

җибәрелгән мөһер һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе 

норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив 

хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган акчаларны кире 

кайтару рәвешендә дә; 2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта»; 

- түбәндәге эчтәлекле 5.1.9 һәм 5.1.10 пунктларын өстәргә: 

«5.1.9. Шикаять канәгатьләндерелгән очракта, җитешсезлекләрне бетерү максатла-

рында кабул ителергә тиешле чаралар тулысынча яисә өлешчә билгеләнә. 

Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча администра-

тив хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре билгеләнгәндә, шикаять 

карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, булган материалларны кичекмәстән 

прокуратурага җибәрәләр»; 

1.11. 5.2.1 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



 «5.2.1. Башкарма комитетның, аның вазыйфаи затларының, шулай ук 

күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына, 

гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять белдерүчеләр Россия Федерациясе 

законнары нигезендә суд тәртибендә шикаять бирергә хокуклы»; 

 

2. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Башкарма 

комитетының «архив эше өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең 

административ регламентларын раслау турында» 2016 елның 6 июнендәге 301 

номерлы карары белән расланган муниципаль милеккә кертелгән һәм муниципаль 

архивта саклана торган архив документларын бирү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. преамбулада түбәндәге сүзләрне  өстәргә: «Татарстан Республикасында 

архив эше турында 2017 елның 20 июлендәге 63-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә»;  

1.2. 1.4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «Татарстан Республика-

сында архив эше турында 2017 елның 20 июлендәге 63-ТРЗ номерлы Татарстан Рес-

публикасы Законы (алга таба - ТР Законы №63-ТРЗ) (Татарстан Республикасы, № 

107, 25.07.2017)»; 

1.3.2.15 пунктны үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтүче 

биналарга, гариза бирүчеләрне көтү 

һәм кабул итү урынына, шул 

исәптән әлеге объектларның ин-

валидлары өчен үтемлелеген 

тәэмин итүгә, аннан соң-Россия 

Федерациясенең инвалидларны со-

циаль яклау турындагы законнары 

белән туры килмәүдән һәм мондый 

хезмәтләрне күрсәтү тәртибе ту-

рында визуаль, текст һәм мульти-

медиа информациясен 

рәсмиләштерүдән гыйбарәт 

таләпләр  

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы система 

һәм янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган 

биналарда һәм документларны рәсмиләштерү өчен кирәкле 

җиһазлар, мәгълүмати стендлар белән тәэмин ителгән 

биналарда башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына 

тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә (бинага уңай-

лы керү- чыгу һәм алар чикләрендә хәрәкәт итү). 

Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль 

һәм текст мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен уңайлы 

урыннарда, шул исәптән инвалидларның чикләнгән 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, урнаштырыла. 

 

 

1.4.5 нче бүлек исемен үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «5. Баш-

карма комитетның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), аның вазый-

фаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, шулай ук күпфункцияле үзәк, “торак " 

күпфункцияле үзәге хезмәткәрләренә карата судка кадәр (судтан тыш) шикаять бел-

дерү тәртибе турындагы 1.5. 5.1.1 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: «5.1.1.Муниципаль хезмәт күрсәтүләрдән файдаланучылар муниципаль 

хезмәт күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләренең - Башкарма ко-

митетка, күпфункцияле үзәк хезмәткәрләренә – күпфункцияле үзәккә яисә күпфунк-

цияле үзәкне гамәлгә куючы тиешле дәүләт хакимияте органына (җирле үзидарә ор-

ганына) карарларга, гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр тәртиптә шика-

ять бирергә хокуклы» 



1) 210-ФЗ номерлы Федераль законның 15.1 маддәсендә күрсәтелгән муниципаль 

хезмәт күрсәтү турындагы запросны, мөрәҗәгатьне теркәү вакытын бозу; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе нор-

матив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларын-

да, Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Советы һәм Башкар-

ма комитетының хокукый актларында каралмаган документларны таләп итү; 

4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы Мен-

делеевск муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитетының хокукый актлары 

белән мөрәҗәгать итүчедән баш тарту; 

5) әгәр баш тарту нигезләре федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән 

Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары Татарстан Республикасы 

законнары һәм башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы Менде-

леевск муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитетының хокукый актлары 

белән каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татар-

стан Республикасы норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы Менде-

леевск муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитетының хокукый актларын-

да каралмаган түләү таләп итү; 

7) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 

вазыйфаи затыннан, күпфункцияле үзәк хезмәткәреннән, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәреннән, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда 

күрсәтелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә мондый төзәтүләрнең бил-

геләнгән срогын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 

тәртибен бозу; 

9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка 

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы Менделеев муниципаль райо-

ны Советы һәм Башкарма комитетының хокукый актлары белән каралмаган очракта 

муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору»; 

1.1.5.1.2 пункт.үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.1.2. Шикаять кәгазьдә яки электрон формада язмача бирелә. 

Шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, Татарстан 

Республикасы Менделеевск муниципаль районының рәсми сайты аша җибәрелергә 

мөмкин (http://mendeleevsk.tatarstan.ru/), күпфункцияле үзәкнең, Татарстан Респуб-

ликасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр бердәм порталының рәсми сайты 

(http://uslugi.tatar.ru/), дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функ-

цияләре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук шәхси килүчеләр кабул ителергә тиеш.  

1.7. 5.1.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «5.1.3. Шикаятьне карау 

срогы-теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. Башкарма комитеттан, күп-

функцияле үзәктән баш тарту, мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итү яисә 

җибәрелгән опечаткалар һәм хаталарны төзәтү яисә билгеләнгән срокта мондый 



төзәтүләргә шикаять бирелгән очракта-аны теркәү көненнән соң биш эш көне 

эчендә»; 

1.8. 5.1.4 пунктының 1 пунктчасында: «Башкарма комитетның муниципаль 

хезмәткәре» сүзеннән соң «күпфункцияле үзәк», аның җитәкчесе һәм (яки) 

хезмәткәр "сүзләрен өстәргә; 3 пунктчага «күпфункцияле үзәк хезмәткәре, күпфунк-

цияле үзәк хезмәткәре" сүзләрен өстәргә»;» 

1.9. 4 пунктчага «күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре " сүзләрен 

өстәргә»; 

1.10. 5.1.7 пунктының 1и 2 пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«5.1.7. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча бер карар кабул ителә: 1) ши-

каять канәгатьләндерелә, шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә би-

релгән документларда кабул ителгән карарны юкка чыгару, җибәрелгән мөһер һәм 

хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый актлары, муници-

паль хокукый актлары белән каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә дә; 2) 

шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта»; 

- түбәндәге эчтәлекле 5.1.9 һәм 5.1.10 пункт өстәргә: 

«5.1.9. Шикаять канәгатьләндерелгән очракта, җитешсезлекләрне бетерү максатла-

рында кабул ителергә тиешле чаралар тулысынча яисә өлешчә билгеләнә. 

Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча администра-

тив хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре билгеләнгәндә, шикаять 

карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, булган материалларны кичекмәстән 

прокуратурага җибәрәләр»; 

1.11. 5.2.1 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.2.1. Башкарма комитетның, аның вазыйфаи затларының, шулай ук күпфункцияле 

үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына, гамәлләренә (гамәл кыл-

мавына) карата шикаять белдерүчеләр Россия Федерациясе законнары нигезендә суд 

тәртибендә шикаять бирергә хокуклы»; 

 

3. Татарстан Республикасы Менделеев муниципаль районы Башкарма комитетының 

2016 елның 6 июнендәге 301 номерлы «Архив эше өлкәсендә муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» карары белән раслан-

ган Юридик затларга муниципаль милек формасы белән архивлар эшендә методик 

һәм практик ярдәм күрсәтү һәм эш башкаруда документлар оештыру буенча муни-

ципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

1.1. преамбулада түбәндәге сүзләрне  өстәргә: «Татарстан Республикасында архив 

эше турында 2017 елның 20 июлендәге 63-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы нигезендә»;  

1.2. 1.4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «Татарстан Республикасында 

архив эше турында 2017 елның 20 июлендәге 63-ТРЗ номерлы Татарстан Республи-

касы Законы (алга таба - ТР Законы №63-ТРЗ) (Татарстан Республикасы, № 107, 

25.07.2017)»; 

1.3.2.15 пунктны үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 



 

 
2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга, гариза 

бирүчеләрне көтү һәм кабул итү 

урынына, шул исәптән әлеге 

объектларның инвалидлар өчен 

үтемлелеген тәэмин итүгә, 

инвалидларны социаль яклау 

турында Россия Федерациясе 

законнары нигезендә, мондый 

хезмәтләр күрсәтү тәртибе турында 

визуаль, текст һәм мультимедияле 

мәгълүмат урнаштыру һәм 

рәсмиләштерүгә таләпләр 

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгын системасы һәм 

янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган 

биналарда, документларны рәсмиләштерү өчен кирәкле 

җиһазлар, мәгълүмати стендлар белән башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына 

тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә (бинага 

уңайлы керү- чыгу һәм алар чикләрендә хәрәкәт итү). 

Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль 

һәм текст мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен уңайлы 

урыннарда, шул исәптән инвалидларның чикләнгән 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, урнаштырыла. 

 

1.4. 5нче бүлек исемен үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «5. 

Башкарма комитетның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), аның ва-

зыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, шулай ук күпфункцияле үзәк 

хезмәткәрләренә, күпфункцияле үзәк хезмәткәрләренә шикаять бирүнең судка кадәр 

(судтан тыш) тәртибе»; 

1.5. 5.1.1 пунктны үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.1.1.Муниципаль хезмәт күрсәтүләрдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләренең - Башкарма комитетка, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәрләренә – күпфункцияле үзәккә яисә күпфункцияле 

үзәкне гамәлгә куючы тиешле дәүләт хакимияте органына (җирле үзидарә органына) 

карарларга, гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр тәртиптә шикаять би-

рергә хокуклы» 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны, мөрәҗәгатьне теркәү вакы-

тын бозу, күрсәтелгән ст. 15.1. 210-ФЗ номерлы Федераль закон; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе 

норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актла-

рында, Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Советы һәм Баш-

карма комитетының хокукый актларында каралмаган документларны таләп итү; 

4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, Татарстан Республи-

касы Менделеевск муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитетының 

хокукый актлары белән мөрәҗәгать итүчедән баш тарту; 

5) әгәр баш тарту нигезләре федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ител-

гән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары Татарстан Республи-

касы законнары һәм башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитетының хокукый 

актлары белән каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы 



Менделеевск муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитетының хокукый 

актларында каралмаган түләү таләп итү; 

7) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче 

органның вазыйфаи затыннан, күпфункцияле үзәк хезмәткәреннән, күпфункцияле 

үзәк хезмәткәреннән, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән 

документларда күрсәтелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә мондый 

төзәтүләрнең билгеләнгән срогын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын 

яки тәртибен бозу; 

9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка 

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы Менделеев муниципаль 

районы Советы һәм Башкарма комитетының хокукый актлары белән каралмаган 

очракта муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору»; 

1.1.5.1.2 пункт.үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.1.2. Шикаять кәгазьдә яки электрон формада язмача бирелә. 

Шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, Татар-

стан Республикасы Менделеевск муниципаль районының рәсми сайты аша 

җибәрелергә мөмкин (http://mendeleevsk.tatarstan.ru/), күпфункцияле үзәкнең, Татар-

стан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр бердәм порталының рәсми 

сайты (http://uslugi.tatar.ru/), дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы 

(функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук шәхси килүчеләрдән кабул ите-

лергә мөмкин. 

1.7. 5.1.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «5.1.3. Шикаятьне карау 

срогы-теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. Башкарма комитеттан, күп-

функцияле үзәктән баш тарту, мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итү яисә 

җибәрелгән хаталар белән билгеләнгән срокта мондый төзәтүләргә шикаять бирел-

гән очракта-аны теркәү көненнән соң биш эш көне эчендә»; 

1.8. 5.1.4 пунктының 1 пунктчасында: «Башкарма комитетның муниципаль 

хезмәткәре» сүзеннән соң «күпфункцияле үзәк», аның җитәкчесе һәм (яки) 

хезмәткәр "сүзләрен өстәргә; 3 пунктчага «күпфункцияле үзәк хезмәткәре, күпфунк-

цияле үзәк хезмәткәре" сүзләрен өстәргә»;» 

1.9. 4 пунктчага «күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре " сүзләрен 

өстәргә»; 

1.10. 5.1.7 пунктының 1и 2 пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«5.1.7. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча бер карар кабул ителә: 1) 

шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә 

бирелгән документларда кабул ителгән карарны юкка чыгару, җибәрелгән мөһер 

һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив хокукый актлары, муници-

паль хокукый актлары белән каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә дә; 2) 

шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта»; 

- түбәндәге эчтәлекле 5.1.9 һәм 5.1.10 пункт өстәргә: 

«5.1.9. Шикаять канәгатьләндерелгән очракта, җитешсезлекләрне бетерү 

максатларында кабул ителергә тиешле чаралар тулысынча яисә өлешчә билгеләнә. 



Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча 

административ хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре билгеләнгәндә, 

шикаять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, булган материалларны 

кичекмәстән прокуратурага җибәрәләр»; 

1.11. 5.2.1 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «5.2.1. Башкарма комитетның, аның вазыйфаи затларының, шулай ук күп-

функцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына, гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) карата шикаять белдерүчеләр Россия Федерациясе законнары 

нигезендә суд тәртибендә шикаять бирергә хокуклы»; 

 

4. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Башкарма коми-

тетының 2016 елның 6 июнендәге 301 номерлы «Архив эше өлкәсендә муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» карары 

белән расланган муниципаль милеккә кертелгән архив документларының урнашу 

урыны буенча консультация бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең админи-

стратив регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. преамбулада түбәндәге сүзне өстәргә: «Татарстан Республикасында архив 

эше турында 2017 елның 20 июлендәге 63-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы нигезендә»;  

1.2. 1.4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «Татарстан Республика-

сында архив эше турында 2017 елның 20 июлендәге 63-ТРЗ номерлы Татарстан Рес-

публикасы Законы (алга таба - ТР Законы №63-ТРЗ) (Татарстан Республикасы, № 

107, 25.07.2017)»; 

1.3.2.15 пунктны үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

 
2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга, гариза 

бирүчеләрне көтү һәм кабул итү 

урынына, шул исәптән әлеге объ-

ектларның инвалидлар өчен үтем-

лелеген тәэмин итүгә, инвалидлар-

ны социаль яклау турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендә, 

мондый хезмәтләр күрсәтү тәртибе 

турында визуаль, текст һәм муль-

тимедияле мәгълүмат урнаштыру 

һәм рәсмиләштерүгә таләпләр 

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы система 

һәм янгын сүндерү системасы белән җиһазландырылган 

биналарда һәм биналарда, документларны рәсмиләштерү 

өчен кирәкле җиһазлар, мәгълүмати стендлар белән башка-

рыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына 

тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә (бинага уңай-

лы керү- чыгу һәм алар чикләрендә хәрәкәт итү). 

Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль 

һәм текст мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен уңайлы 

урыннарда, шул исәптән инвалидларның чикләнгән 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, урнаштырыла. 

 

1.4. 5нче бүлек исемен  үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «5. 

Башкарма комитетның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), аның ва-

зыйфаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, шулай ук күпфункцияле үзәк 

хезмәткәрләренә, күпфункцияле үзәк хезмәткәрләренә шикаять бирүнең судка кадәр 

(судтан тыш) тәртибе»; 

1.5. 5.1.1 пункт. үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.1.1.Муниципаль хезмәт күрсәтүләрдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләренең - Башкарма комитетка, 



күпфункцияле үзәк хезмәткәрләренә – күпфункцияле үзәккә яисә күпфункцияле 

үзәкне гамәлгә куючы тиешле дәүләт хакимияте органына (җирле үзидарә органына) 

карарларга, гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр тәртиптә шикаять би-

рергә хокуклы» 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны, мөрәҗәгатьне теркәү вакы-

тын бозу, күрсәтелгән ст. 15.1. 210-ФЗ номерлы Федераль закон; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе 

норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актла-

рында, Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Советы һәм Баш-

карма комитетының хокукый актларында каралмаган документларны таләп итү; 

4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, Татарстан Республи-

касы Менделеевск муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитетының 

хокукый актлары белән мөрәҗәгать итүчедән баш тарту; 

5) әгәр баш тарту нигезләре федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ител-

гән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары Татарстан Республи-

касы законнары һәм башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитетының хокукый 

актлары белән каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитетының хокукый 

актларында каралмаган түләү таләп итү; 

7) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче ор-

ганның вазыйфаи затыннан, күпфункцияле үзәк хезмәткәреннән, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәреннән, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда 

күрсәтелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә мондый төзәтүләрнең бил-

геләнгән срогын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын 

яки тәртибен бозу; 

9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка 

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль рай-

оны Советы һәм Башкарма комитетының хокукый актлары белән күздә тотылмаган 

очракта муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору»; 

1.1.5.1.2 пункт.үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.1.2. Шикаять кәгазьдә яки электрон формада язмача бирелә. Шикаять почта 

аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районының рәсми сайты аша җибәрелергә мөмкин 

(http://mendeleevsk.tatarstan.ru/), күпфункцияле үзәкнең, Татарстан Республикасы 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр бердәм порталының рәсми сайты 

(http://uslugi.tatar.ru/), дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функ-

цияләре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергә мөмкин каршындагы 

шәхси кабул итү өчен килүчеләр. 



1.7. 5.1.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «5.1.3. Шикаятьне карау 

срогы-теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. Башкарма комитеттан, күп-

функцияле үзәктән баш тарту, мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итү яисә 

җибәрелгән мөһер һәм хаталарны төзәтү яисә билгеләнгән срокта мондый 

төзәтмәләргә шикаять бирелгән очракта-аны теркәгән көннән соң биш эш көне 

эчендә»; 

1.8. 5.1.4 пунктының 1 пунктчасында: «Башкарма комитетның муниципаль 

хезмәткәре» сүзеннән соң «күпфункцияле үзәк», аның җитәкчесе һәм (яки) 

хезмәткәр "сүзләрен өстәргә; 3 пунктчага «күпфункцияле үзәк хезмәткәре, күпфунк-

цияле үзәк хезмәткәре" сүзләрен өстәргә»;» 

1.9. 4 пунктчага «күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре " сүзләрен 

өстәргә»; 

1.10. 5.1.7 пунктының 1и 2 пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.1.7. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндзге карарларның 

берсе кабул ителә: 1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән муниципаль хезмәт 

күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда кабул ителгән карарны юкка чыгару, 

җибәрелгән мөһер һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе 

норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив 

хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган акчаларны кире 

кайтару рәвешендә дә; 2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта»; 

- түбәндәге эчтәлекле 5.1.9 һәм 5.1.10 пункт өстәргә: 

«5.1.9. Шикаять канәгатьләндерелгән очракта, җитешсезлекләрне бетерү макс-

атларында кабул ителергә тиешле чаралар тулысынча яисә өлешчә билгеләнә. 

Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча админи-

стратив хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре билгеләнгәндә, шика-

ять карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, булган материалларны кичек-

мәстән прокуратурага җибәрәләр»; 

1.11. 5.2.1 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «5.2.1. Башкарма комитетның, аның вазыйфаи затларының, шулай ук күп-

функцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына, гамәлләренә 

(гамәл кылмавына) карата шикаять белдерүчеләр Россия Федерациясе законнары 

нигезендә суд тәртибендә шикаять бирергә хокуклы»; 

 

5. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Башкарма коми-

тетының 2016 елның 6 июнендәге 301 номерлы «Архив эше өлкәсендә муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын раслау турында» карары 

белән расланган ликвидацияләнүче оешмаларның шәхси составы буенча муници-

паль архивка саклауга документлар кабул итү буенча муниципаль хезмәт 

күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

1.1. преамбулада түбәндәге сүзне  өстәргә: «Татарстан Республикасында архив 

эше турында 2017 елның 20 июлендәге 63-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы нигезендә»;  

1.2. 1.4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «Татарстан Республика-

сында архив эше турында 2017 елның 20 июлендәге 63-ТРЗ номерлы Татарстан Рес-



публикасы Законы (алга таба - ТР Законы №63-ТРЗ) (Татарстан Республикасы, № 

107, 25.07.2017)»; 

1.3.2.15 пункт. үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
2.15. Муниципаль хезмәт күрсәтелә 

торган биналарга, гариза 

бирүчеләрне көтү һәм кабул итү 

урынына, шул исәптән әлеге объ-

ектларның инвалидлар өчен үтем-

лелеген тәэмин итүгә, инвалидлар-

ны социаль яклау турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендә, 

мондый хезмәтләр күрсәтү тәртибе 

турында визуаль, текст һәм муль-

тимедияле мәгълүмат урнаштыру 

һәм рәсмиләштерүгә таләпләр 

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгын системасы һәм ян-

гын сүндерү системасы белән җиһазландырылган биналар-

да, документларны рәсмиләштерү өчен кирәкле җиһазлар, 

мәгълүмати стендлар белән башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмәт күрсәтү урынына 

тоткарлыксыз керү мөмкинлеге тәэмин ителә (бинага уңай-

лы керү- чыгу һәм алар чикләрендә хәрәкәт итү). 

Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль 

һәм текст мәгълүматы гариза бирүчеләр өчен уңайлы 

урыннарда, шул исәптән инвалидларның чикләнгән 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, урнаштырыла. 

 

1.4. 5нче бүлек исемен  үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «5. Баш-

карма комитетның карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), аның вазый-

фаи затларына, муниципаль хезмәткәрләргә, шулай ук күпфункцияле үзәк 

хезмәткәрләренә, күпфункцияле үзәк хезмәткәрләренә шикаять бирүнең судка кадәр 

(судтан тыш) тәртибе»; 

1.5. 5.1.1 пункт. үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.1.1.Муниципаль хезмәт күрсәтүләрдән файдаланучылар муниципаль хезмәт 

күрсәтүдә катнашучы Башкарма комитет хезмәткәрләренең - Башкарма комитетка, 

күпфункцияле үзәк хезмәткәрләренә – күпфункцияле үзәккә яисә күпфункцияле 

үзәкне гамәлгә куючы тиешле дәүләт хакимияте органына (җирле үзидарә органына) 

карарларга, гамәлләренә (гамәл кылмауларына) судка кадәр тәртиптә шикаять би-

рергә хокуклы» 

1) муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы запросны, мөрәҗәгатьне теркәү вакытын 

бозу, күрсәтелгән ст. 15.1. 210-ФЗ номерлы Федераль закон; 

2) муниципаль хезмәт күрсәтү срогын бозу; 

3) мөрәҗәгать итүчедән муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе нор-

матив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларын-

да, Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Советы һәм Башкар-

ма комитетының хокукый актларында каралмаган документларны таләп итү; 

4) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы Мен-

делеевск муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитетының хокукый актлары 

белән мөрәҗәгать итүчедән баш тарту; 

5) әгәр баш тарту нигезләре федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән 

Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары Татарстан Республикасы 

законнары һәм башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы Менде-

леевск муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитетының хокукый актлары 

белән каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту; 

6) мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татар-

стан Республикасы норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы Менде-



леевск муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитетының хокукый актларын-

да каралмаган түләү таләп итү; 

7) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның 

вазыйфаи затыннан, күпфункцияле үзәк хезмәткәреннән, күпфункцияле үзәк 

хезмәткәреннән, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда 

күрсәтелгән хаталарны төзәтүдән баш тартуы яисә мондый төзәтүләрнең бил-

геләнгән срогын бозу; 

8) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки 

тәртибен бозу; 

9) федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең 

башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка 

норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районы 

Советы һәм Башкарма комитетының хокукый актлары белән каралмаган очракта 

муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору»; 

1.1.5.1.2 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.1.2. Шикаять кәгазьдә яки электрон формада язмача бирелә. 

Шикаять почта аша, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, Татарстан 

Республикасы Менделеевск муниципаль районының рәсми сайты аша җибәрелергә 

мөмкин (http://mendeleevsk.tatarstan.ru/), күпфункцияле үзәкнең, Татарстан Респуб-

ликасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр бердәм порталының рәсми сайты 

(http://uslugi.tatar.ru/), дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функ-

цияләре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук кабул ителергә шәхси килүчеләрдән 

кабул итү ителә. 

1.7. 5.1.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: «5.1.3. Шикаятьне карау 

срогы-теркәлгән көннән алып унбиш эш көне эчендә. Башкарма комитеттан, күп-

функцияле үзәктән баш тарту, мөрәҗәгать итүчедән документлар кабул итү яисә 

җибәрелгән хаталар белән билгеләнгән срокта мондый төзәтүләргә шикаять бирел-

гән очракта-аны теркәү көненнән соң биш эш көне эчендә»; 

1.8. 5.1.4 пунктының 1 пунктчасында: «Башкарма комитетның муниципаль 

хезмәткәре» сүзеннән соң «күпфункцияле үзәк», аның җитәкчесе һәм (яки) 

хезмәткәр "сүзләрен өстәргә; 3 пунктчага «күпфункцияле үзәк хезмәткәре, күпфунк-

цияле үзәк хезмәткәре" сүзләрен өстәргә»;» 

1.9. 4 пунктчага «күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре " сүзләрен 

өстәргә»; 

1.10. 5.1.7 пунктының 1и 2 пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«5.1.7. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарның берсе ка-

бул ителә: 1) шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтү 

нәтиҗәсендә бирелгән документларда кабул ителгән карарны юкка чыгару, 

җибәрелгән мөһер һәм хаталарны төзәтү, мөрәҗәгать итүчегә Россия Федерациясе 

норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъектларының норматив 

хокукый актлары, муниципаль хокукый актлары белән каралмаган акчаларны кире 

кайтару рәвешендә дә; 2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарта»; 

- түбәндәге эчтәлекле 5.1.9 һәм 5.1.10 пункт өстәргә: 

«5.1.9. Шикаять канәгатьләндерелгән очракта, җитешсезлекләрне бетерү максатла-

рында кабул ителергә тиешле чаралар тулысынча яисә өлешчә билгеләнә. 



Шикаятьне карау барышында яисә карап тикшерү нәтиҗәләре буенча администра-

тив хокук бозу составы билгеләре яки җинаять билгеләре билгеләнгәндә, шикаять 

карау буенча вәкаләтләр бирелгән вазыйфаи зат, булган материалларны кичекмәстән 

прокуратурага җибәрәләр»; 

1.11. 5.2.1 пунктын үзгәртергә һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.2.1. Башкарма комитетның, аның вазыйфаи затларының, шулай ук күпфункцияле 

үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына, гамәлләренә (гамәл кыл-

мавына) карата шикаять белдерүчеләр Россия Федерациясе законнары нигезендә суд 

тәртибендә шикаять бирергә хокуклы»; 

- муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентына кушымтаны 

(белешмә) яңа редакциядә бәян итәргә: 

Архив эше өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен җаваплы вазыйфаи 

затларның реквизитларын түбәндәге адресны үзгәртергә: Фомин урамы, 19 йорт.» 

2.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам.  

 

 

Җитәкчесе А. З. Хамматов 


